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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 18 december 2017 kl. 11:00
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand
till kommunledningskontoret (Marie Svensson 45 28 10)
Skriftlig reservation samt protokollsanteckningar från kommunstyrelsens
sammanträde den 5 december 2017 redovisas i bilaga
Enligt uppdrag

Jonas Sverkén

Föredragningslista
1.

Val av protokollsjusterare

2.

Frågor och interpellationer

3.

Ny VA-taxa 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från
den 1 juli 2018.

4.

Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner, med stöd av miljöbalken 27 kap. 1
§ första stycket, förslag till ny taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet.
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Ledamöterna från C redovisade en protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga.
5.

Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Upphandlingspolicy för
Kalmar kommun med följande ändringar:
-

-

Tillägg under punkt sju i ”Riktlinjer till upphandlingspolicyn”:
”Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa miljöbränsle,
företrädesvis biogas och el väljas. Om verksamheten väljer
fordon med annat drivmedel ska anledningen till avvikelsen
motiveras utifrån synnerliga skäl.”
Servicenämndens föreslagna tillägg utgår ur
Upphandlingspolicyn, d.v.s:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en
naturlig övergång för de anställda, med bibehållen
anställningstrygghet, anställningsgrad och anställningsvillkor.”

Ledamöterna från M, L och KD reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget ändringsförslag.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
kommunstyrelsen, se bilaga.
6.

Verksamhetsplan med budget 2018 för Kommunernas
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2018
för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län.

7.

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och
Appeltoffts donationsfond.

8.

Detaljplan för fastigheten Falken 4, Malmen
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheten
Falken 4, Malmen.
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Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmarhem AB får genomföra
nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan i följande
områden: Månstenen 5 (Stadsträdgården), Blickfånget 1 (Karlssons
äng), Svärdet 2 och 5 (förtätning i Funkabo) och Tolvmannagatan
(del av Tallhagen 2:13) inom investerings- och borgensramen 530
miljoner kronor.

10. Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka valdeltagandet
med en valbuss
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jonas Lövgrens (M) motion
om att öka valdeltagandet med en valbuss.
Ledamöterna från M reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen.
11. Motion från Jonas Lövgren (M) om förtätning av centrala
Kalmar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
yttrande ska utgöra svar på motionen om förtätning av centrala
Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Ledamöterna från M och KD reserverar sig mot beslutet i kommunstyrelsen till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen.
12. Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar till?
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M) motion
”Vad går våra skattepengar till?” genom att uppdra åt
kommundirektören att titta på en intern lösning för att möta
intentionerna i motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Ledamöterna från M och L reserverade sig mot beslutet i kommun-
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styrelsen till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen.
13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän”
inom Kalmars omsorg
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de
satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen
och för att minska ensamheten för äldre.
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i kommunstyrelsen, se bilaga.
Ledamöterna från M och KD reserverade sig mot beslutet.
14. Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och samordnat
ideellt arbete
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om ett
starkt och samordnat ideellt arbete.
Motionen ska härmed anses besvarad.
15. Valärenden
16. Anmälningsärenden
-

Kommunstyrelsens protokoll den 5 december 2017 (kommer att
delas ut på sammanträdet)

-

Beslut från länsstyrelsen om ändring i valdistriktsindelningen i
Kalmar kommun

-

Yttrande över överklagad detaljplan för kv Stensö 2:106

-

Boverkets beslut om statsbidrag för ökat bostadsbyggande

-

Beslut från länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige för
kristdemokraterna

-

Delårsbokslut 2017 för Kalmarsunds gymnasieförbund

-

Medborgarförslag om cykelväg längs med Pataholmsvägen

-

Medborgarförslag om att stoppa utflyttningarna av ensamkommande ungdomar samt socialnämndens svar
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Medborgarförslag om grönstruktur runt parkering och nybyggnation
vid del av Kungsljuset 3, Lasarettsvägen
Medborgarförslag om varför ska IFK Kalmars allsvenska lag tvingas
spela sina hemmamatcher på borta plan?
Medborgarförslag om utegym på motionsslingan i Läckeby
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Skriftlig reservation och protokollsanteckningar från
kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017
Ärende 4 – Taxa för tillsyns inom miljöbalksområdet
Protokollsanteckning från C:
”Rent generellt är det angeläget att olika avgifter inte blir alltför betungande för
kommuninnevånare och företag. Kommunen måste därför se till att
tillsynsverksamheten sker på ett så effektivt sätt som möjligt, utan att göra
avkall på kvalitet.
Vad gäller den ökade tidsåtgången för tillstånd för enskild avloppsanläggning
har vi svårt att bedöma om det är befogat. Däremot anser vi att det kan vara
rimligt att man tillämpar en lägre taxa för den som anlitar en diplomerad
anläggare, då detta innebär att kommunens inspektör inte behöver göra samma
inspektion på plats. Vid framtida översyn bör man ta detta under
övervägande.”
Ärende 5 - Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Kommunen lägger stora summor på upphandlade varor och tjänster.
Tjänstepersonerna som upphandlar åt kommunen är mycket viktiga
medarbetare i kommunen. Precis som skrivs i underlagen är själva
upphandlingen viktig att göra på ett korrekt sätt men också att leverans av
upphandlad vara eller tjänst följs upp löpande under hela kontraktstiden. Detta
för att leverera mesta möjliga värde till skattebetalarna. Det är också viktigt att
ha en löpande dialog med leverantörer om gällande regelverk och ta emot feedback från dem på hur upphandlingsprocessen kan göras mer företagsvänlig.
Detta måste ske i återkommande dialoger med branscherna.
Lite synpunkter på riktlinjerna.
Punkten 8
Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning. Möjligheten att ställa
sociala krav eller ta sociala hänsyn i upphandlingar har funnits länge i Kalmar
kommun och var möjlig även i tidigare upphandlingspolicy. Sociala hänsyn vid
upphandlingar är bra. Man kan till exempel ställa krav på att den som vinner ett
anbud att bygga en fastighet även ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla
arbetsträningsplatser. Vi har många människor i Kalmar som av olika
anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi tjänar alla på om de
kommer i arbete, både ekonomiskt och mänskligt. För många företag är
kommunen en mycket värdefull kund, och vi bör utnyttja det till att ställa krav
vid våra upphandlingar. Trots att möjligheten har funnits har möjligheten till
detta inte använts alls eller i mycket liten omfattning. Liberalerna har vid ett
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flertal tillfällen lyft detta i kommunfullmäktige och det har tyvärr hänt mycket
lite. Vi hoppas att dessa nya riktlinjer och omvärldsbevakningen nu leder till att
denna möjlighet används ofta.
Punkten 11
Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling. Ytterligare
ett område som är underutnyttjat enligt Liberalerna. Funktionsupphandling
eller innovationsupphandling har använts vid enstaka tillfällen. Detta borde
nyttjas mer då kommunens roll blir att beskriva vad vi behöver men där
experterna och entreprenörerna kan avgöra hur detta bäst görs. Vi är
övertygade om att det finns en stor potential i detta både vad det gäller nya sätt
att göra.”
Ärende 13 - Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän”
inom Kalmars omsorg
Skriftlig reservation från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Vi blir fler äldre i Sverige och i Kalmar. Det är bra att fler kan leva friskare
och längre liv, prognoser visar att Kalmar kommer att ha 2000 fler personer
över 65 år 2025. Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod
från oss politiker att tydligt prioritera äldreomsorgen men också kreativitet för
att hitta nya vägar att öka kvaliteten i omsorgen.
Jag har föreslagit att man startar projektet ’måltidsvän’ i Kalmar kommun.
Syftet är att minska ofrivillig ensamhet och skapa måltidsglädje. Idén kommer
från Kävlinge kommun. Där besöker frivilliga en äldre person en gång i veckan
för en gemensam måltid. De äter tillsammans hemma hos den äldre eller på
någon av de kommunala träffpunkterna. För den årsrike innebär det ingen
extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen. Projektet har
varit en sådan framgång att man permanentat projektet i Kävlinge, kostnaden
beräknas där till ynka 5000 kr per år! Ängelholms kommun har valt att följa
efter.
Min motion behandlas i omsorgsnämnden och KSau. Där är förslaget att säga
nej till min motion bl.a. med hänvisning till att man kommer ha fler
socialpedagogiska måltider på våra särskilda boenden. Tyvärr har det dock
inget att göra med de äldre jag försöker förbättra situationen för d.v.s. de som
fortfarande bor hemma och som besväras av ensamhet.
Man hänvisar också till en utredning att nya omsorgstagare i verksamheten
kanske ska erbjudas ett tillfälle att besöka en närliggande träffpunkt för att delta
i önskad aktivitet och bjudas på en fri lunch. Det är bra, men har inget att göra
med mitt förslag som kan involvera en vän i vilken ålder som helst som inte
annars träffat en äldre person i deras hem. Frågan om att kunna beställa hem
en extra matlåda till måltidsvännen tas inte upp alls i svaret på min motion.
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Mitt förslag kan vara ett komplement till annat som görs för att stärka det
sociala innehållet specifikt för de äldre som bor kvar hemma. Jag uppmanar
därför kommunstyrelsen att säga ja till ett bra förslag.”

Handläggare

Datum

Beteckning

Bengt-Åke Selldahl
0480-45 12 14

2017-11-22

VA-taxa 2018

Kommunfullmäktige
Kalmar kommun

Förslag till ny VA-taxa 2018
Förslag till beslut
Kalmar Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny
konstruktion av VA-taxa, inklusive ny taxenivå, att gälla från den 1 juli 2018.

Bakgrund
Den 16 augusti 2017 godkände Kalmar Vattens styrelse förslaget till ny konstruktion
av VA-taxa. Den 16 november 2017 beslutade styrelsen att anta bolagets budget för
2018 samt att uppdra åt kommunfullmäktige att besluta om ny taxekonstruktion och
avgiftsnivåer för 2018. Den nu gällande VA-taxan antogs av Kalmar
kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 240.
Bolaget Kalmar Vatten

Kalmar Vattens uppdrag är att långsiktigt tillgodose kundernas behov av vatten med
hög kvalitet, och att rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och
god service. Verksamheten finansieras genom taxan för vatten och avloppstjänster
(VA-taxan).
Bolagets VA-tjänster är: leverans av dricksvatten av hög kvalitet, hantering och
rening av avloppsvatten, hantering och rening av dagvatten.
Allmänt om taxan för vatten och avlopp

VA-taxan är en generell modell för att fördela kostnaderna
inom VA-kollektivet.
Taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
 Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att
anlägga en ny VA-anslutning.
 Brukningsavgiften är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader för att
tillhandahålla vattentjänsterna. Brukningsavgiften delas upp i en fast och en
rörlig del.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (31§) ska avgifterna bestämmas så att
kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

KALMAR VATTEN AB
Box 817
391 28 Kalmar

Besöksadress
Trädgårdsgatan 10
392 35 Kalmar

Telefon
Kundservice
0480-45 12 10

Hemsida och mejl
www.kalmarvatten.se
info@kvab.kalmar.se

Plusgiro

Org.nr.

55 05 57-3

556481-7509
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Nya behov ställer nya krav
Vi står inför en rad nya utmaningar och behov idag. Det handlar bland annat om:





Nya bostäder, områden och verksamheter etableras
Ökat behov av underhåll och förnyelse av ledningsnätet
Långsiktigt säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet
Nytt avloppsreningsverk, Kalmarsundsverket, vilket kommer att bli en av de
största enskilda investeringarna i Kalmar och en förutsättning för ett hållbart
Kalmarsund.

Nya behov och lagkrav ställer också nya krav på taxan.

Nuvarande taxekonstruktion
Den fasta delen i dagens brukningsavgift baseras på storleken på fastighetens
vattenmätare. Detta medför stora stegvisa skillnader mellan de olika
avgiftsnivåerna.
Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är 30/70
(fasta/rörliga kostnader i procent).

Förslag till ny taxekonstruktion
Under 2017 har Kalmar Vatten gjort en översyn av VA-taxans konstruktion. I
förslaget till ny taxekonstruktion fördelas kostnaden på de avgiftsskyldiga enligt vad
som är skäligt och rättvist enligt lagkravet (2006:412).
Kalmar Vattens förslag utgår från Svenskt Vattens basförslag, som fler och fler
kommuner väljer att gå över till. Förslaget innebär i korthet att:


Avgifterna fördelas mellan abonnenterna med utgångspunkt i hur stor nytta
varje fastighet har av VA-tjänsterna. Nytta = den andel av den totala VAtjänsten som en fastighet nyttjar.



Brukningsavgiftens fasta del baseras delvis på det antal lägenheter som en
fastighet har. För verksamhetslokaler beräknas avgiften utifrån lokalens yta
(bruttoarea, BTA). Denna konstruktion är mer exakt anpassad efter varje
fastighets förutsättningar, jämfört med nuvarande konstruktion som baseras
på vattenmätarstorlek.



Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är 50/50
(fasta/rörliga kostnader i procent) vilket bättre motsvarar fördelningen av de
verkliga kostnaderna. Att ha en fast del som är minst 50 % är en
rekommendation från Svenskt Vatten.



Konstruktionen är juridiskt beprövad.
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Budget och taxenivåer 2018
De budgeterade intäkterna för 2018 uppgår till 159,0 mnkr, vilket är samma nivå som
intäktsprognosen för 2017.
Verksamhetens budgeterade kostnader för 2018 uppgår till 176,5 mnkr och ökar
främst beroende på utökat underhåll på VA-ledningsnätet och ökade
avskrivningskostnader till följd av genomförda investeringar. Resultatet för 2018
planeras till ett underskott på -17,5 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt. För
2018 uppgår investeringarna till 164,0 mnkr.
Anläggningsavgift

En hög exploateringstakt och ett stort antal nya lägenheter i stadsnära områden
bidrar till en generell sänkning av anläggningsavgifterna. I förslaget föreslås
anläggningsavgiften sänkas med 3 %.
För ett Typhus A – villa (800 m2 tomtyta, 1 lägenhet, alla VA-tjänster) sänks
anläggningsavgiften från 150 425 kr till 146 023 kr inkl. moms (-3 %).
Typhus A
jämförelsekommuner
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
anläggningavgifter enligt 2017
års VA-taxor.

0

Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

För ett Typhus B – flerbostadshus (800 m2 tomtyta, 15 lägenheter, alla VA-tjänster)
sänks anläggningsavgiften från 532 275 kr till 518 633 kr inkl. moms (-3 %).

1 000 000

Typhus B
jämförelsekommuner

800 000
600 000
400 000
200 000
0

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
anläggningavgifter enligt 2017
års VA-taxor.
Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

Särtaxa för sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd

Särtaxan oförändrad, enligt beslut i kommunfullmäktige 28 november 2011.
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Brukningsavgift

I förslaget föreslås brukningsavgiften höjas med 4 %. Då den nya taxan föreslås
införas 1 juli 2018, blir den genomsnittliga brukningsavgiften för året 2 %.
För ett Typhus A – villa (800 m2 tomtyta, 1 lägenhet, alla VA-tjänster) med en
årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten, ökar årsavgiften från 7 079 kr till 7 496 kr,
inkl moms (+6 %). Den genomsnittliga brukningsavgiften för året höjs med 3 %,
vilket motsvarar 17 kr per månad under 2018.
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Typhus A
jämförelsekommuner

Kostnad per år

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
brukninsavgifter enligt 2017 års
VA-taxor.
Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

För ett Typhus B – flerbostadshus (800 m2 tomtyta, 15 lägenheter,
alla VA-tjänster) med en förbrukning på 2 000 kubikmeter vatten, sänks årsavgiften
från 70 850 kr till 58 536 kr, inkl. moms (-17 %). Den genomsnittliga
brukningsavgiften för året sänks med 8,5 % vilket motsvarar en minskning med 34 kr
per månad och lägenhet.
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Typhus B
Jämförelsekommuner

Kostnad per lägenhet och år

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
brukninsavgifter enligt 2017 års
VA-taxor.
Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

Kalmar Vatten AB

Steve Sjögren
Ordförande
Bilaga: VA-taxa 2018

Thomas Bergfeldt
VD

VA-taxa

2018

Kontaktuppgifter
Huvudman för Kalmar kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningen är Kalmar Vatten AB.
Kalmar Vatten AB ägs av Kalmar kommunbolag AB,
som i sin tur ägs av Kalmar kommun.
Kalmar Vatten AB
Box 817, 391 28 KALMAR
Besöksadress: Trädgårdsgatan 10
www.kalmarvatten.se
Kundservice
Telefon: 0480 - 45 12 10
E-post: info@kvab.kalmar.se
Upplysning anläggningsavgifter
Telefon: 0480 - 45 14 23
Upplysning brukningsavgifter
Telefon: 0480 - 45 12 10
Upplysning vattenmätare
Telefon: 0480 - 45 12 72

Taxa för Kalmar kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning
och särtaxa för fastigheter utmed sträckan Kåremo,
Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd.
Antagen av kommunfullmäktige den ....
Särtaxan antagen den 28 november 2011.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kalmar Vatten AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kalmar Vatten AB.

§1

För att täcka nödvändiga kostnader för Kalmar kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även
den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om för
utsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

1

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor		Förvaltning		Stormarknader
Butiker		
Utställningslokaler
Sporthallar
Hotell		
Restauranger
Hantverk
Industri
Utbildning
Sjukvård
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för
campingändamål.
Lägenhet (bostadsenhet): ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed
jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
För byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. Hela lagerbyggnaden
eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.
För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök eller tillgång till
kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. För campingplatser med egen
anslutning till V och S räknas 2 platser som en lägenhet. För övriga campingplatser
och campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser
eller stugor som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
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För ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet,
men där nyttan inte kan anses vara samma per lägenhet som för andra fastigheter,
ska en sådan enhet räknas som 3/4 av en lägenhet. Exempel på lägenheter med mindre nytta än andra lägenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad
med delat kök.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren
om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5

5.1.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt campingfastighet,
skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

35 467 kr

44 334 kr

b)

en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

35 467 kr

44 334 kr

c)

en avgift per m2
tomtyta

30,74 kr

38,43 kr

d)

en avgift per lägenhet

21 292 kr

26 615 kr

e)*

en grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats

12 413 kr

15 516 kr

* Avgift enligt 5.1.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 5.1.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1.1 a) och 5.1.1 b) enligt § 8
eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
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Särtaxa

5.1.2 Särtaxa för fastigheter utmed sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp
och Fågelsudd, endast vatten och spillvatten. Gäller fr om 2012-01-01.
Särtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2011, §226.
För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:
Full avgift (kr)

Exkl moms

Inkl moms

b) en grundavgift

41 800 kr

52 250 kr

c) en avgift per m2 tomtyta

16 kr

20 kr

d) en avgift per lägenhet

13 560 kr

16 950 kr

a) en avgift avseende en uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för vatten
och spillvatten
43 800 kr
54 750 kr

Avgiftsreduktion:
Del av full avgift som betalas per avgiftsändamål, spillvatten 80 % vatten 20 %.
Avgift enligt 5.12 c) reduceras för större fastighet.
Avgift uttryckt i kronor framgår av följande tabell:
Tomtyta för bostadsfastighet
med högst två lägenheter

Exkl moms

Inkl moms

Delen 801 - 1 500 m2

9,60 kr

12,00 kr

Delen 1 501 - 3 000 m

5,60 kr

7,00 kr

Tomtyta för bostadsfastighet
med tre eller flera lägenheter
och för fastighet som enligt § 3
jämställs med bostadsfastighet.

Exkl moms

Inkl moms

Delen 3 001 m2 -

3,20 kr

4,00 kr

2
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1.1 a) och 5.1.2 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1.1 a), b) och d) och 5.1.2 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1.1 c) och 5.1.2 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter,
skall erläggas avgifter enligt 5.1.1 a) och b) och 5.1.2 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses
vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1.1 d) och 5.1.2 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1.1 e).
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§6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

35 467 kr

44 334 kr

b)

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df

35 467 kr

44 334 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

56,51 kr

70,64 kr

d)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats.

12 413 kr

15 516 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen.
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6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostads-fastighet
och campingfastighet
Servisavgift

Annan fastighet

5.1.1 a) och
5.1.2 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsätt- 5.1.1 b) och
ning FP (grundav- 5.1.2 b)
gift särtaxa)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1.1 c) och
5.1.2 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1.1 d) och
5.1.2 d)

0%

Grundavgift för
Df, om FP för Df
inte upprättats

5.1.1 e)

100%

6.1 d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1.1 a) och b) och 5.1.2 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds
till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostads-fastighet och
camping-fastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1.1 c) och
5.1.2 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1.1 d) och
5.1.2 d)

100%

-

30%

Avgifterna är uttryckta i procent
av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c), och
bebyggs campingfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1.1 c), om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.

§8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt nedan. Detta gäller ej avgifter enligt 5.1.2 då regler för reducering av avgifter enligt 5.1.2 är reglerade i 5.1.2.
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1.1 b) respektive 5.1.1
e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt
5.1.1 a) och 5.1.2 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift
om 40 % av avgiften enligt 5.1.1 a) och 5.1.2 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift. Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Väghållare

81,94 kr

102,43 kr

Icke väghållare

22,94 kr

28,68 kr

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning
i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess til�läggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande
ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren
hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens
ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en fast avgift per år

2 785 kr

3 481 kr

b)

en avgift per m levererat vatten

16,52 kr

20,65 kr

c)

en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt
campingfastighet

734 kr

918 kr

3

d)

en avgift per år och varje påbörjat

100-tal m tomtyta för
annan fastighet
2

88 kr

110 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

14.1 a)

35%

45%

17%

3%

Avgift per m

14.1 b)

45%

55%

-

-

Avgift per
lägenhet

14.1 c)

35%

45%

17%

3%

Avgift efter
tomtyta

14.1 d)

35%

45%

17%

3%

Fast avgift
3

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen
förbrukning om 180 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet
och år för fritidsbostad.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av
frågan hos mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna
i enlighet med vad som framgår av §18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55% av avgiften enligt 14.1 b).
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§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga brukningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för bortledande av dagvatten

Utan moms

Med moms

Väghållare

1,26 kr

1,58 kr

Icke väghållare

0,42 kr

0,53 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan
huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och
spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den
fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

35%

45%

17%

3%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

477 kr

597 kr

Uppsättning av vattenmätare

477 kr

597 kr

Avstängning av vattentillförsel

412 kr

515 kr

Avstängning av vattentillförsel (obetald faktura)

830 kr

1 038 kr

Påsläpp av vattentillförsel

412 kr

515 kr

1 242 kr

1 553 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare,

Q34/qn2,5

2 152 kr

2 690 kr

Undersökning av vattenmätare,

Q310/qn6

3 550 kr

4 438 kr

Undersökning av vattenmätare,

Q316/qn10 o större

4 352 kr

5 440 kr

Byte av skadad vattenmätare,

Q34

1 179 kr

1 474 kr

Byte av skadad vattenmätare,

Q310

2 367 kr

2 959 kr

Byte av skadad vattenmätare,

Q316

3 059 kr

3 824 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

168 kr

210 kr

Förgäves besök

380 kr

475 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
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§ 20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller
annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 22

Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Taxans införande
§ 23

Denna taxa träder i kraft 2018-07-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7

16

samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas
i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen
om allmänna vattentjänster.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende: Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § första stycket, godkänna förslag till ny taxa för tillsyn inom
miljöbalksområdet. Taxan bygger på SKL:s förslag utifrån den uppdaterade
Miljöprövningsförordningen ( 2013:251).

Sammanfattning

Regeringen har beslutat om en ny förordning, Miljöprövningsförordningen (
2013:251) denna förordning ersätter den del av taxan som styr bilaga 2, den del
där verksamheter klassas. För att kunna ta ut avgifter för miljötillsyn enligt
miljöbalken så behövs ett nytt beslut om avgifter som följer även den uppdaterade förordningen. Detta innebär också att grundtexten och bilaga 1 ändras
redaktionellt.
I bilaga 1 föreslås en höjning av avgiften för tillstånd för enskild avloppaanläggning från 6 timmar till 8 timmar samt en höjning för anmälan om värmepump från 1 timme till 2 timmar.
Bilaga 2 följer SKL:s förslag i allt utom
• husbehovstäkter ( kod 10.3001),
• fordonstvätt ( kod 50.1002),
• mellanlagring av farligt avfall ( kod 90.60 butiker)
• samtliga hälsoskyddsobjekt som är så kallade U-anläggningar
Dessa föreslås ha en timavgift i stället för en årlig avgift.

│ Miljöavdelningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 03 00 │ Fax 0480-45 04 29│
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

2017-10-17

Konsekvenser för verksamheter
Verksamheter som i dag har årlig tillsyn kommer inte att påverkas utan den
erfarenhetsbedömning som hittills har gjorts kommer att gälla.
Vissa verksamheter kommer att få sänkt avgift.
• Krossning vid täkter ( kod 10.50 )
• Fritidsbåtshamnar ( kod 63.2002-2005)
• Lagring av kem ( kod 39.60-3 )
• Lagring av petroleumprodukter ( kod 39.7001 )

Eva Jansson
Miljöchef
Bilagor
1. Grundtext
2. Bilaga 1
3. Bilaga 2

I bilagorna är förordningsändringarna markerade med gult.

2 (2)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Antagen av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den XXX § XX
med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
Inledande bestämmelser
§ 1. Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämndens i Kalmar kommun kostnader för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpnings-område, bl.a. vad gäller
naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter
som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och
biotekniska organismer samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till samhällsbyggnadsnämnden utgå bl.a. enligt
26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
§ 2. Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
§ 3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
§ 4. Beslut om avgift eller om ändring eller efterskänkande av avgift fattas av
samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun.
§ 5. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig
tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
§ 6. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 905 kronor per hel timme handläggningstid.

§ 7. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid samhällsbyggnadsnämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut.
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att reglera den i denna
taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017.

Avgifter för prövning
§ 9. Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
§ 10. Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen då inte godkännas, utan besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle,
tas timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
§ 11. Avgift för prövning ska betalas av sökanden.
§ 12. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
§ 13. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
samhällsbyggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden
och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
§ 14. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan
§ 15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
§ 16. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen
(2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärendet.
§ 17. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
§ 18. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som
samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning
(placering i riskkolumn) enligt Sveriges kommuner och landstings vägledning vid
klassificeringstillfället. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid
bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet
med Sveriges kommuner och landstings vägledning.
§ 19. Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser,
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
§ 20. För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.
§ 21. Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för

handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
§ 22. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller
kostnader.
Nedsättning av avgift
§ 23. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning av avgift m.m.
§ 24. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
§ 25. Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken (med hjälp av kronofogden).
§ 26. Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
§ 27. Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
§ 28. Samhällsbyggnadsnämnden får, om ändringar vidtas i miljöbalken eller i förordningen
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen
2013:251, göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa samt lägga till enskilda
punkter om ny typ av miljöfarlig verksamhet etableras i kommunen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av
anmälan samt övrig tillsyn
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.
MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i
den
årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

8 tim

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 tim

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

8 tim

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit
(BDT-avlopp, § 2 p3 Lokala föreskrifter)
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

6 tim
8 tim
4 tim

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter

8 tim
12 tim
15 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Lokala föreskrifter §2
p3)
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 tim

4 tim

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordning (2013:251)

Belopp som
motsvarar den årliga
tillsynsavgiften som
utgår för verksamhet
enligt taxebilaga 2
enligt riskkolumn 0
eller i form av
timavgift genom att
den faktiskt
nedlagda
handläggningstiden i
ärendet multiplicerat
med timtaxan.
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordning
Timavgift
(2013:251)
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2 tim
2. Övriga anläggningar
Anläggning av upplag av olja m.m. enligt 40 § p 5 förordningen(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokala föreskrifter § 8.

4 tim
Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckningen i
taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
Timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet (Lokala föreskrifter §4)
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

1 tim

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

1 tim

3. Orm

0 kr

Dispens från eldningsförbud samt annan prövning av frågor om dispenser enligt
lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön

1 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Förmultningstoalett/Separationstoalett/Eltoalett/Torrtoa med latrinkompostering
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

1 tim//toalett
2 tim per anmälan

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

6 tim
4 tim
6 tim

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med ≥ 50 elever eller förskola med ≥ 100 elever

6 tim

Skola med < 50 elever eller förskola < 100 elever

4 tim

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga
2.
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8 samt enligt
Socialstyrelsens allmänna råd om Bassängbad, SOSFS 2004:7

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2
Timavgift
Timavgift

Timavgift

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig
avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en
anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Timavgfit

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om spridning enligt 40 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning enligt 41 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor

Timavgift
1 tim

Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområden
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning

Timavgfit

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Biocidprodukter
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av

Timavgift

biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS
1998:808)

Asbest
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet
beträffande asbest i ventilations anläggningar (1985:997)

1 tim

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

Timavgift

växthusgaser.
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja.

Timavgift
Timavgift

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.

Timavgift

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Timavgift

Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 §

Tim/år

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 §

Tim/år

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129)

Tim/år

om ozonnedbrytande ämnen.
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om kosmetiska

Timavgift

produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger,
§ 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

2 tim
Timavgift

Uppdaterad 2017-05-19

Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 1 §

1.10-i

7

B

2 kap 2 §

1.11

6

B

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar.
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Lagrum VK/
i MPF
KK
2 kap 3 §

AK

1.20

P
N
C

Beskrivning
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i
färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor
väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

4
3
2

U

-

1.2002

1

U

2 kap 4 §

1.30

4

C

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta
antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

Beskrivning
nande jordbruksproduktion.

-

1.3001

3

U

-

1.3002

2

U

-

1.3003

2

U

-

1.3004

2

U

-

1.3005

1

U

-

1.3006

2

U

3 kap 1 §

5.10

7

B

3 kap 2 §

5.20

3

C

-

5.2001

1

U

4 kap 1 §

10.10

14

B

-

10.1001

2

U

4 kap 2 §

10.11

22

B

4 kap 3 §

10.20

B

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10
hektar men högst 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
40 ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är
större än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast
innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

10.20-1

20

10.20-2

18

10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

16
14
12
10

10.20-7

9

10.20-8

8

10.20-9

7

10.20-10

6

-

10.2001

5

U

-

10.2002

1

U

-

10.2003

2

U

4 kap 4 §

10.30

5

C

-

10.3001

3

U

4 kap 5 §

10.40

3

C

10.4001

1

U

4 kap 6 §

10.50

1

C

-

10.5001

1

U

Beskrivning
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (berg, naturgrus eller
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5
hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5
hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

4 kap 7 §

10.60

4

C

-

10.6001

2

U

4 kap 8 §

11.10

10

A

4 kap 9 §

11.20

7

B

4 kap 10 §

11.30

5

C

4 kap 11 §

13.10

28

A

4 kap 12 §

13.20-i

18

A

4 kap 13 §

13.30

14

B

4 kap 14 §

13.40

28

A

4 kap 15 §

13.50

15

B

4 kap 16 §

13.60

9

B

4 kap 17 §

13.70

3

C

Beskrivning
naturgrus eller andra jordarter utanför område
som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra
områden än de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av
malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4
eller 5 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning
och sintring.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt
8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

15.10-i

B

15.10-i1
15.10-i2

19
11

5 kap 2 §

15.20

8

B

5 kap 3 §

15.30

4

C

-

15.3001

2

U

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
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Anläggning för framställning av livsmedel med
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Beskrivning
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär
paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 50 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
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Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
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Beskrivning
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering. Punkten gäller inte heller
restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär
paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av
mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
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Beskrivning
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
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Beskrivning
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller
17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten
endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en
produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på endast
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK

5 kap 23 §

AK

15.240

P
N

C

15.240-1

9

15.240-2

7

15.240-3

5

-

15.24001

1

U

-

15.24002

5

U

5 kap 24 §

15.250

11

B

5 kap 25 §

15.260

8

C

-

15.26001

4

U

Beskrivning
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 26 §
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Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än
100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
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Beskrivning
Tillverkning av jäst med en produktion av högst
100 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk
eller endast innebär paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
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Beskrivning
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter eller endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.
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Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt
vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
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Beskrivning
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial
per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per
kalenderår.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial
per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar
eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller
skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR
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Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
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-

AK

20.20

P
N
B

20.20-1
20.20-2

17
14

20.20-3

11

20.30

C

Beskrivning
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

20.30-1

9

20.30-2

7

20.3001

3

U

20.3002

1

U

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
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20.40-1

8

20.40-2

7

20.40-3

4

20.40-4

8

20.40-5

7

20.40-6

4

20.40-7

5

-

20.4001

1

U

-

20.4002

1

U

-

20.4003

1

U

8 kap 6 §

20.50-i

18

B

8 kap 7 §

20.60

C

Beskrivning
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600
kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter
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Beskrivning
av spån.

8 kap 8 §

20.60-1
20.60-2

9
9

20.60-3

7

20.70

20.70-1

8 kap 9§

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
B

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med

9

20.70-2

8

20.70-3

7

20.80

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

C

20.80-1

7

20.80-2

5

20.80-3

3

20.80-4

7

20.80-5

5

-

20.8001

3

U

-

20.8002

1

U

8 kap 10 §

20.90

3

C

begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst
200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig
enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

-

20.9001

1

U

8 kap 11 §

20.91

6

C

9 kap 1 §

21.10-i

A

21.10-i1

25

21.10-i2

22

21.10-i3

18

21.10-i4

19

21.10-i5

16

-

21.1001

4

U

9 kap 2§

21.30-i

15

A

9 kap 3 §

21.40

9

B

-

21.4001

3

U

Beskrivning
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller
2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra
fibrösa material.
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1§
Anläggning för framställning av mer än 20 ton
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av
papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton
per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp
eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

10 kap 1 §

22.10

9

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 §

22.20

5

C

10 kap 3 §

22.30

8

B

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
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AK

22.40
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Beskrivning
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

22.40-1

3

22.40-2

6

22.40-3

4

-

22.4001

2

U

-

22.4002

1

U

-

22.4003

1

U

-

22.4004

2

U

-

22.4005

1

U

11 kap 1 §

23.05

25

A

11 kap 2 §

23.10-i

19

A

11 kap 3 §

23.11-i

25

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av
kol.

11 kap 4 §

23.12-i

28

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

11 kap 5 §

23.13

28

A

11 kap 6 §

23.20

19

B

11 kap 7 §

23.30

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
Anläggning för raffinering av mineralolja eller
gas.

A

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer
till gas- eller vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.
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23.30-1

32

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

23.30-2

28

- Högst 500 000 ton per kalenderår.

11 kap 8 §

23.40

16

A

11 kap 9 §

23.50

16

A

Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle,
eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap 1 §

24.01-i

26

A

12 kap 2 §

24.02-i

21

B

12 kap 3 §

24.03-i

26

A

12 kap 4 §

24.04-i

21

B

12 kap 5 §

24.05-i

26

A

12 kap 6 §

24.06-i

21

B

12 kap 7 §

24.07-i

26

A

12 kap 8 §

24.08-i

21

B

12 kap 9 §

24.09-i

26

A

12 kap 10 §

24.10-i

21

B

12 kap 11 §

24.11-i

26

A

12 kap 12 §

24.12-i

21

B

12 kap 13 §

24.13-i

26

A

12 kap 14 §

24.14-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
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12 kap 15 §

24.15-i

26

A

12 kap 16 §

24.16-i

21

B

12 kap 17 §

24.17-i

26

A

12 kap 18 §

24.18-i

21

B

12 kap 19 §

24.19-i

26

A

12 kap 20 §

24.20-i

21

B

12 kap 21 §

24.21-i

26

A

12 kap 22 §

24.22-i

21

B

12 kap 23 §

24.23-i

30

A

12 kap 24 §

24.24-i

21

B

12 kap 25 §

24.25-i

26

A

12 kap 26 §

24.26-i

21

B

12 kap 27 §

24.27-i

26

A

12 kap 28 §

24.28-i

21

B

12 kap 29 §

24.29-i

26

A

12 kap 30 §

24.30-i

21

B

12 kap 31 §

24.31-i

26

A

12 kap 32 §

24.32-i

21

B

12 kap 33 §

24.33-i

30

A

12 kap 34 §

24.34-i

21

B

Beskrivning
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
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högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium

12 kap 35 §

24.35-i

30

A

12 kap 36 §

24.36-i

21

B

12 kap 37 §

24.37

26

B

12 kap 38 §

24.38-i

26

A

12 kap 39 §

24.39-i

21

B

12 kap 40 §

24.40

C

24.40-1
24.40-2

11
8

24.40-3

6

12 kap 41 §

24.40-4
24.41

3
8

C

12 kap 42 §

24.42-i

26

A

12 kap 43 §

24.43-i

21

B

12 kap 44 §

24.44

8

C

12 kap 45 §

24.45

Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller
tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller upp-
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fyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.

12 kap 46 §

24.45-1

10

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5
24.46

16
10
10
6
C

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

24.46-1

9

24.46-2

8

24.46-3

6

24.46-4
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24.4601
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12 kap 47 §

24.47
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C

-
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4

U

13 kap 1 §

25.10

B

25.10-1

16

25.10-2

12

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg
eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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Beskrivning
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 §
eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på högst
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt
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19 kap. 3 eller 4 §.
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- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 1 §
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B
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26.10-i
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B
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26.1001

5

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive
tillverkning av mineralull, med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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Beskrivning
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast
sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram
per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
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Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår,
eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement
per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av
asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestäm-
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Beskrivning
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än
21 900 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per
kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men
inte 1 000 000 ton per kalenderår.
- om produktionen överstiger 21 900 ton men
inte 100 000 ton per kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESRanläggning, om produktionen överstiger 21 900
ton per kalenderår.
Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per
kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per
kalenderår.
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per
kalenderår
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men
högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
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7

27.27-i5

16

27.27-i6

14

27.27-i7

10

27.27-i8

7
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27.31

12

15 kap 7 §

27.32

15 kap 8 §

P
N

A

B

27.32-1

13

27.32-2
27.40-i

10
B

27.40-i1
12
27.40-i2
11
27.40-i3
9
27.40-i4
7

15 kap 9 §

27.50

B

Beskrivning
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 processeller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton
stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5
000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
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27.50-1

9

27.50-2

8

27.50-3

7

27.50-4

7

15 kap 10 §

27.60

3

C

-

27.6001

1

U

15 kap 11 §

27.70-i

A

27.70-i1

26

27.70-i2

18

27.70-i3

11

27.70-i4

10

27.70-i5

24

27.70-i6

14

27.70-i7

11

27.70-i8

10

15 kap 12 §

27.80-i

9

15 kap 13 §

27.100-i

B

A

Beskrivning
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är högst
10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
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Beskrivning
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn
eller mer än 1 000 ton per kalenderår.

27.100-i1

27

27.100-i2

23

27.100-i3

18

-

27.10001

4

15 kap 14 §

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2

U

B

21
19

15 kap 15 §

15 kap 16 §

15 kap 17 §

27.110

B

27.110-1

11

27.110-2

9

27.120

B

27.120-1
27.120-2

26
21

27.120-3

13

27.120-4
27.130

9

27.130-1
27.130-2

22
14

27.130-3

11

27.130-4

9

27.130-5

8

27.130-6

7

B

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per
kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per
kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
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Beskrivning
derår.

15 kap 18 §

27.140

4

C

-

27.14001

1

U

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §

16 kap 2 §

16 kap 3 §

16 kap 4 §

28.10-i

B

28.10-i1

13

28.10-i2

11

28.10-i3

8

28.10-i4

7

28.20

B

28.20-1

12

28.20-2

9

28.20-3

7

28.20-4

7

28.25

C

28.25-1

4

28.25-2

2

28.30

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30
kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
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Beskrivning
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod.

28.30-1

12

28.30-2

9

28.30-3

8

28.30-4

7

16 kap 5 §

28.40

4

C

-

28.4001

1

U

16 kap 6 §

28.50

B

28.50-1

12

28.50-2

9

28.50-3

7

28.50-4

5

28.50-5

9

28.50-6

7

28.50-7

5

28.50-8

4

16 kap 7 §

28.71

1

C

-

28.7101

1

U

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

16 kap 8 §

28.80

9

B

16 kap 9 §

28.90

7

C

16 kap 10 §

28.95

-

C

28.95-1

6

28.95-2

4

28.9501

1

U

Beskrivning
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller
3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6
§,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av
mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några
av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §

31.10

26

A

17 kap 2 §

31.20

15

B

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
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17 kap 3 §

31.30

5

C

17 kap 4 §

31.40-i

28

A

17 kap 5 §

31.50

28

A

17 kap 6 §

31.60

7

C

Beskrivning
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
18 kap 1 §

34.10

7

C

-

34.1001

2

U

18 kap 2 §

34.20

4

C

18 kap 3 §

34.30

B

34.30-1

28

34.30-2

24

34.30-3

20

34.30-4

12

34.30-5

24

34.30-6

16

34.30-7

10

18 kap 4 §

34.40

9

C

-

34.4001

3

U

18 kap 5 §

34.50

9

C

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
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Beskrivning
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18 kap 6 §

34.60

18 kap 7 §

34.70

18 kap 8 §

-

22

A

B

34.70-1

16

34.70-2

14

34.80

C

34.80-1

9

34.80-2

6

34.80-3

4

34.8001

1

U

18 kap 9 §

35.10

28

A

-

35.1001

18

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta
för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller
10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
Gas- och oljeplattformar
Byggande av en plattform som är avsedd att
användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas
enligt 11 kap. miljöbalken.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller
liknande åtgärd.
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Skeppsvarv

18 kap 10 §

35.20

4

C

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

19 kap 3 §

39.15

19

B

B

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka,
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om
förbrukningen av organiska lösningsmedel är
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200
ton per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd
av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller
inte sjukhus.

39.15-1

17

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-2

15

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-3

14

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

39.15-4

17

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter

39.15-5

15

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter

39.15-6

17

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

39.15-7

15

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg,
lim eller andra beläggningspreparat.
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Beskrivning
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3
eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel.
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HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-1

16

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering
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av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000
ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

20 kap 2 §

39.60-3

8

39.70

6

C

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
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ton vid ett och samma tillfälle.

-

39.7001

1

U

20 kap 3 §

39.80

7

B

-

39.8001

1

U

20 kap 4 §

39.90

3

C

-

39.9001

1

U

40.01

11

B

21 kap 1 §

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling

21 kap 2 §

Anläggning som genom anaerob biologisk be-
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Beskrivning
handling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln
är avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2
§.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
- Gasturbin.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men
mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt,
om inget annat bränsle används än fossil eld-
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ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

-

40.6001

2

U

21 kap 12 §

40.70

9

C

21 kap 13 §

40.90

4

B

21 kap 14 §

40.95

3

B

21 kap 15 §

40.100

2

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken
påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
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50.10

C

50.10-1

8

50.10-2

7

Beskrivning
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller
annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt
har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
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Beskrivning
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår..

-

50.1001

4

U

-

50.1002

1

U

-

50.1003

1

U

23 kap 2 §

50.20

C

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan
per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok
per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20
kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20-1

7

50.20-2

5

50.20-3

4

50.20-4

5

-

50.2001

1

U

-

50.2002

1

U

-

50.2003

2

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än
400 platser för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 1 §

63.10

63.10-1
63.10-2
63.10-3

B

29
24
18

Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp
per kalenderår.
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
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63.10-4
63.10-5
63.10-6
63.1001

12
8
7
4

U

24 kap 2 §

63.20

7

C

-

63.2001

4

U

-

63.2002

3

U

63.2003

2

U

63.2004

1

U

63.2005

1

U

24 kap 3§

1

AK

63.30

A

Beskrivning
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är
längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är
tillståndspliktig enligt 4 §.

63.30-1

28

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

63.30-2

20

63.30-3

16

24 kap 4 §

63.30-4
63.40

10
13

B

-

63.4001

4

U

24 kap 5 §

63.50

4

C

-

63.5001

1

U

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000
landningar per kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000
landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

-

63.10001

26

U

-

63.10002

19

U

-

63.10003

16

U

-

63.10004

1

U

Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000
miljoner 1 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner 2 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner 3 fordonskilometer per kalenderår.
Parkering

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

-

63.10101

19

U

-

63.10102

13

U

-

63.10103

8

U

25 kap 1 §

73.10

7

C

-

73.1001

7

U

-

73.1002

2

U

73.1003

1

U

26 kap 1 §

74.10

B

Beskrivning
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter
men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
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Beskrivning
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter
per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter
per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

74.10-1

9

74.10-2

7

26 kap 2 §

74.20

6

C

27 kap 1 §

85.10

9

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

-

85.1001

6

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 §

85.20

5

C

-

85.3001

1

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

1

U

Djursjukhus och liknande

28 kap 1 §

28 kap 2 §

90.10

B

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.11

B

90.11-1
90.11-2

20
16

90.11-3

12

28 kap 3 §

90.15-i

16

28 kap 4 §

90.16

B

C

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst
20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men
högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.
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90.16-1

8

90.16-2

7

-

90.2001

6

U

-

90.2002

3/5

U

90.2003

1

U

29 kap 2 §

29 kap 3 §

29 kap 4 §

29 kap 6 §

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst
2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst
500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer
mm
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta
kapitel detsamma som i avfallsförordningen
(2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma
som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 5 §

Beskrivning

90.180-i

A

90.180-i1

31

90.180-i2

28

90.180-i3

20

90.181-i

A

90.181-i1

31

90.181-i2

28

90.181-i3

20

29 kap 7 §

90.190

10

B

29 kap 8 §

90.191

10

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
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Beskrivning
kalenderår.

29 kap 9 §

90.200-i

26

A

29 kap 10 §

90.201-i

26

A

29 kap 11 §

90.210-i

20

B

29 kap 12 §

90.211-i

20

B

29 kap 13 §

90.212-i

13

B

29 kap 14 §

90.213-i

13

B

29 kap 15 §

90.220

29 kap 16 §

B

90.220-1

10

90.220-2

8

90.220-3

7

90.221

Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall
förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

B

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

29 kap 17 §

90.230

3

C

-

90.23001

2

U

29 kap 18 §

90.271

B

90.271-1

10

90.271-2

7

29 kap 19 §

90.281

3

C

-

90.28001

1

U

29 kap 20 §

90.290-i

26

A

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Deponering av icke-farliga muddermassor på
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
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29 kap 21 §

29 kap 22 §

29 kap 23 §

AK

90.300-i

B

90.300-i1

15

90.300-i2

10

90.300-i3

8

90.310

B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3

7

90.320-i

A

90.320-i1

32

90.320-i2

29

90.320-i3

26

29 kap 24 §

90.330-i

18

29 kap 25 §

90.340

29 kap 26 §

29 kap 27 §

P
N

B

B

90.340-1

12

90.340-2

7

90.341

3

C

90.34101

1

U

90.381

6

B

Beskrivning
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår,
eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25
000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19,
20 eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.
Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår,
eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer
än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 23 §.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
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29 kap 28 §

90.383

6

B

29 kap 29 §

90.391

4

C

29 kap 30 §

90.161

7

B

29 kap
31 §

90.171

C

90.171-1

5

90.171-2

4

90.171-3

3

-

90.17001

1

29 kap 32 §

90.241-i

U

B

Beskrivning
är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 10 ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning,
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Beskrivning
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.241-i1

16

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

10

29 kap 33 §

90.251

10

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på
annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34 §

90.131

C

B

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

90.131-1

11

90.131-2

10

90.131-3

9

90.131-4

8

90.131-5

7

29 kap 35 §

90.141

1

C

29 kap 36 §

90.361

8

B

29 kap 37 §

90.370

1

C

29 kap 38 §

90.382

1

C

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

29 kap 39 §

90.375

7

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden
avfall som behandlas är högst 2 000 ton

29 kap 40 §

90.100

Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller
37 §.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall

B

Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
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Beskrivning
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65
§.

29 kap 41 §

29 kap 42 §

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.110-3

1

90.70

B

90.70-1

11

90.70-2

10

29 kap 43 §

90.80

6

-

90.8001

29 kap 44 §

90.90

29 kap 45 §

90.119

29 kap 46 §

1

6

C

U

C

B

90.119-1

14

90.119-2

8

90.120

6

C

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000
ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnadseller anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat
sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
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Beskrivning
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 §

90.29

29 kap 48 §

90.30

1

C
B

Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.

90.30-1

11

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

9

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton
och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i
andra fall.

90.30-3

8

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i
andra fall.

29 kap 49 §

90.40

6

C

-

90.4001

2

U

90.4002

2

U

29 kap 50 §

90.50

B

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är
mer än 50 ton

90.50-2

11

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
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Beskrivning
uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt
avfall.

90.50-3

9

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt
avfall.

90.50-4

8

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt
avfall.

90.50-5

6

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat
trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt
avfall.

90.60

1

C

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra
fall.

90.6001

1

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

29 kap 52 §

90.454-i

26

A

29 kap 53 §

90.455

26

A

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Permanent lagring av kvicksilveravfall med
minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är
tillståndspliktig enligt 52 §.

29 kap 54 §

90.457

17

A

Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap 55 §

90.458

20

B

Underjordsförvara icke-farligt avfall
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

29 kap 51 §
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29 kap 56 §

90.408-i

12

B

29 kap 57 §

90.451

30

A

29 kap 58 §

90.460

24

A

29 kap 59 §

90.470

24

A

29 kap 60 §

90.480

32

A

29 kap 61 §

90.485

27

B

29 kap 62 §

90.500-i

27

B

29 kap 63 §

90.510

27

B

29 kap 64 §

90.520

6

C

29 kap 65 §

90.406-i

14

B

29 kap 66 §

90.405-i

12

B

Beskrivning
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle
är mer än 50 ton.
Fartygsåtervinning
Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt
omhändertagande av fartyg som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om
återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Radioaktivt avfall
Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt
avfall.
Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är mer än 100 000 ton
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är högst 100 000 ton
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från anläggningar som inte
är tillståndspliktiga enligt 62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samför-
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AK

90.435-i

A

90.435-i1

32

90.435-i2

28

90.435-i3

17

29 kap 68 §

90.410

24

29 kap 69 §

90.420

29 kap 70 §

P
N

A

B

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4

8

90.420-5

7

90.430

3

C

Beskrivning
bränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material,
utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till
att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan
behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i
denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton
per kalenderår.
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29 kap 71 §

29 kap 72 §

AK

90.440

P
N

A

Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.440-1

32

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.

90.440-2

28

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.440-3

17

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.450

B

90.450-1

15

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår

90.450-2

12

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår

90.450-3

8

30 kap 1 §

92.10

7

30 kap 2 §

92.20

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

B

C

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott
per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

92.20-1
92.20-2

5
4

92.20-3

2

-

92.2001

1

U

30 kap 3§

92.30

4

C

-

92.10001

6

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

4

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

2

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

31 kap 1 §

93.10

5

C

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
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-

93.1001

4

U

-

93.1002

1

U

32 kap 1 §

93.20

7

B

-

100.1001

6

U

-

100.1002

3

U

-

101.1001

6

U

-

101.1002

3

U

-

101.1003

1

U

-

101.1004

7

U

-

101.1005

3

U

-

101.1006

1

U

Beskrivning
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg
eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver
per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER*
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer
än 50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
högst 50 elever.

-

200.10-2

5

C

-

200.10-3

4

C

-

200.10-4

4

C

-

200.10-5

4

C

Internationell skola.
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

-

200.10-6

4

C

Förskola.

-

200.10-7

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

1

U

Familjedaghem.

-

200.20-1

1

U

Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,
universitet och högskolor.

-

200.20-2

1

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

1

U

Fritidsgård och liknande.

-

200.30-1

1

U

Solarium.

-

200.30-2

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

Skönhetsvård och liknande
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Beskrivning

-

200.30-3

1

U

Frisersalong.

-

200.40-1

1

U

Vård och hälsa
Lokaler för vård 4 eller annat omhändertagande
>5 boende.

-

200.40-2

2

C

-

200.40-3

3

C

-

200.40-4

1

U

-

200.40-5

1

U

-

200.50-1

1

U

-

200.50-2

4

C

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor.

-

200.50-3

1

U

Strandbad.

-

200.60-1

1

U

-

200.60-2

1

U

-

200.60-3

1

U

-

200.60-4

1

U

-

200.60-5

1

U

-

200.60-6

1

U

Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

1

U

Övrigt tillfälligt boende.

-

200.70-1

1

U

Fotvård.
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen
verksamhet.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande

Boende
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom
samma bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500
lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200
lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.

Förvaring av djur
•

4

Lokaler för förvaring av djur.
Vi tar timavgift för alla icke-anmälningspliktiga verksamheter. Det medför att vi ligger under SKL:s förslag till avgiftsklass på flertalet icke anmälningspliktiga verksamheter.

Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Maria Kleveborn
0480-45 05 67

2017-11-23

Ärendebeteckning

KS 2017/1141

Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Upphandlingspolicy för Kalmar
kommun med följande ändringar:
-

Tillägg under punkt sju i ”Riktlinjer till upphandlingspolicyn”:
”Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa miljöbränsle,
företrädesvis biogas och el väljas. Om verksamheten väljer fordon med
annat drivmedel ska anledningen till avvikelsen motiveras utifrån
synnerliga skäl.”

-

Servicenämndens föreslagna tillägg utgår ur Upphandlingspolicyn,
d.v.s:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet,
anställningsgrad och anställningsvillkor.”

Bakgrund
Kommunstyrelsen fick tillsammans med servicenämnden i uppdrag att se över
Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod. Uppdraget
tilldelades upphandlingschef Maria Kleveborn och Sara Gripstrand som är
strateg för ekologisk hållbarhet.
Arbetet startades upp med att intervjua personal som arbetar med upphandling
dagligen på kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och
serviceförvaltningen samt de kommunala bolagen. Detta följdes upp med
omvärldsbevakning där styrning hos andra kommuner som ligger i framkant
vad gäller upphandling studerades. Även upphandlingsmyndighetens
vägledningar användes. Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) som
trädde ikraft under året arbetades in i policy och riktlinjer.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2017/1141
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Utifrån befintlig upphandlingspolicy och uppförandekod arbetades ett förslag
till ny upphandlingspolicy fram. Förslaget presenterades sedan för samtliga
som intervjuats, som då fick möjlighet att fått kommentera underlaget.
Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer
där uppförandekoden tagits bort. Antagandet av ny Upphandlingspolicy
innebär därmed att Uppförandkoden slutar att gälla. Innehållet i den tidigare
Uppförandekoden kommer att omhändertas genom att kontraktsvillkor som är
aktuella för den specifika upphandlingen arbetas in i upphandling och avtal.
I samband med servicenämndens behandling av ärendet gjordes följande
tillägg:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad
och anställningsvillkor.” Enligt lag har inte den upphandlade myndigheten
möjlighet att vid byte av leverantör påverka vem eller vilka den nya
leverantören ska anställa. När det gäller verksamhetsövergång finns lagstadgade
särskilda skyddsregler för arbetstagare, som bland annat omfattar bibehållen
anställningstrygghet, anställningsgrad och anställningsvillkor. Därför föreslås
att detta tillägg tas bort.
Vidare föreslås att följande tillägg görs i policyn: ”Vid upphandling och inköp
av fordon ska bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om
verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska anledningen till
avvikelsen motiveras utifrån synnerliga skäl.”

Maria Kleveborn
upphandlingschef

Sara Gripstrand
Strateg för ekologisk hållbarhet

Bilagor:
Protokollsutdrag från servicenämnden
Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Servicenämnden

§ 112
Upphandlingspolicy
Dnr SFN 2017/0262
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2017-09-19
Policy för inköp och upphandling
Bakgrund
Servicenämnden har tillsammans med kommunledningskontoret fått i uppdrag
att se över Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod.
Uppdraget tilldelades Sara Gripstrand och Maria Kleveborn.
Genomförande
Arbetet startades upp med att intervjua personal som arbetar med upphandling
dagligen på Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret och
Serviceförvaltningen samt de kommunala bolagen.
Detta följdes upp med omvärldsbevakning där andra kommuner som ligger i
framkant vad gäller upphandling kontaktades.
Förslag till ny upphandlingspolicy arbetades fram och har presenterats för
samtliga som intervjuats tidigare, som har fått kommentera underlaget.
Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer
där uppförandekoden tagits bort. Istället kommer vi att i upphandling och avtal
ta med kontraktsvillkor som är aktuella för den specifika upphandlingen.
Policyn avser upphandling och därmed har reglering kring inköp så som
exempelvis att fordonsinköp ska göras med bästa miljöbränsle, företrädelsevis
biogas och el tagits bort och ska istället regleras i dokument som rör inköp.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
Kajsa Hedin (M) föreslår enligt följande:
- punkt 3 och punkt 4 slås ihop till en punkt i policyn med tillägget:
”Innovationsupphandling och funktionsupphandling skall användas
där det är möjligt utan att det drabbar mindre företags möjligheter att
lägga anbud”
-

Punkt 6,9,10 och 11 stryks

Anslaget på kommunens anslagstavla den
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Servicenämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Jens Körge (V) föreslår bifall till förvaltningens skrivelse med tillägg under
punkt 5 i riktlinjer till upphandlingspolicy efter andra stycket enligt följande:
-

”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet,
anställningsgrad och anställningsvillkor."

Mötet ajourneras 10 minuter.
Mötet återupptas. Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden förslagen
från Jens Körge (V) och Kajsa Hedin (M) mot varandra. Hon finner att
nämnden bifaller Jens Körges förslag.
Beslut
Servicenämnden godkänner dokumentet Upphandlingspolicy och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för beslut med följande tillägg under punkt 5
i”Riktlinjer till upphandlingspolicyn”:
"Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad
och anställningsvillkor."
Reservation
Staffan Ljungar (C) reserverar sig.
Kajsa Hedin (M) och Alexander Critén (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Lasse Karlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Kommunen lägger stora summor på upphandlade varor och tjänster.
Tjänstepersonerna som upphandlar åt kommunen är mycket viktiga
medarbetare i kommunen. Precis som skrivs i underlagen är själva
upphandlingen viktig att göra på ett korrekt sätt men också att leverans av
upphandlad vara eller tjänst följs upp löpande under hela kontraktstiden. Detta
för att leverera mesta möjliga värde till skattebetalarna.
Det är också viktigt att ha en löpande dialog med leverantörer om gällande
regelverk och ta emot feed-back från dem på hur upphandlingsprocessen kan
göras mer företagsvänlig. Detta måste ske i återkommande dialoger med
branscherna.
Lite synpunkter på riktlinjerna.
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Servicenämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-25
Punkten 8
Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.
Möjligheten att ställa sociala krav eller ta sociala hänsyn i upphandlingar har
funnits länge i Kalmar kommun och var möjlig även i tidigare
upphandlingspolicy. Sociala hänsyn vid upphandlingar är bra. Man kan till
exempel ställa krav på att den som vinner ett anbud att bygga en fastighet även
ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla arbetsträningsplatser. Vi har många
människor i Kalmar som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden,
och vi tjänar alla på om de kommer i arbete, både ekonomiskt och mänskligt.
För många företag är kommunen en mycket värdefull kund, och vi bör utnyttja
det till att ställa krav vid våra upphandlingar.
Trots att möjligheten har funnits har möjligheten till detta inte använts alls eller
i mycket liten omfattning. Liberalerna har vid ett flertal tillfällen lyft detta i
kommunfullmäktige och det har tyvärr hänt mycket lite. Vi hoppas att dessa
nya riktlinjer och omvärldsbevakningen nu leder till att denna möjlighet
används ofta.
Punkten 11
Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling.
Ytterligare ett område som är underutnyttjat enligt Liberalerna.
Funktionsupphandling eller innovationsupphandling har använts vid enstaka
tillfällen. Detta borde nyttjas mer då kommunens roll blir att beskriva vad vi
behöver men där experterna och entreprenörerna kan avgöra hur detta bäst
görs. Vi är övertygade om att det finns en stor potential i detta både vad det
gäller nya sätt att göra saker på men också att blir effektivare i användningen av
våra skattemedel.”

Sekreterare

Marcus Kindahl
Justerare

Johanna Petersson
Ordförande

Gunilla Johansson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Maria Klevebron
0480-450567

2017-09-19

SFN 2017/0262

Servicenämnden

Upphandlingspolicy
Förslag till beslut
Servicenämnden godkänner dokumentet Upphandlingspolicy och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Servicenämnden har tillsammans med kommunledningskontoret fått i uppdrag
att se över Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod. Uppdraget tilldelades Sara Gripstrand och Maria Kleveborn.
Genomförande
Arbetet startades upp med att intervjua personal som arbetar med upphandling
dagligen på Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen samt de kommunala bolagen.
Detta följdes upp med omvärldsbevakning där andra kommuner som ligger i
framkant vad gäller upphandling kontaktades.
Förslag till ny upphandlingspolicy arbetades fram och har presenterats för
samtliga som intervjuats tidigare, som har fått kommentera underlaget.
Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer
där uppförandekoden tagits bort. Istället kommer vi att i upphandling och avtal
ta med kontraktsvillkor som är aktuella för den specifika upphandlingen. Policyn avser upphandling och därmed har reglering kring inköp så som exempelvis att fordonsinköp ska göras med bästa miljöbränsle, företrädelsevis biogas
och el tagits bort och ska istället regleras i dokument som rör inköp.
Maria Kleveborn
Upphandlingschef

Bilagor
Policy för inköp och upphandling

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │

Sara Gripstrand
Strateg ekologisk hållbarhet

Handläggare

Datum

Maria Kleveborn, Sara Gripstrand

2017-10-11

Upphandlingspolicy
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga
nämnder och förvaltningar samt de majoritetsägda kommunala bolagen. Alla
typer av upphandlingar omfattas, däribland varor, tjänster och entreprenad. En
tydlig upphandlingsprocess ska säkerställa att policyn följs och att den omsätts i
avtalsvillkor. Systematisk samverkan och erfarenhetsutbyte ska ske mellan förvaltningar och bolag. Utgångspunkten är att krav som ställs även ska gälla för
underleverantörer. Styrelse, nämnd eller motsvarande organ har ansvar för att
upphandlings-verksamheten sköts i överensstämmelse med lag, annan författning och denna policy.
Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och
inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Upphandling ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Kalmar kommun ser positivt på leverantörer som bidrar till en hållbar samhällsutveckling
lokalt och globalt. Det innebär att:
1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa upphandlingslagstiftningen.
2. All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och tjänster
med rätt funktion, rätt kvalitet, rätt miljöprestanda och hög säkerhet till
mest fördelaktiga totalkostnad.
3. All upphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.
4. Förutsättningar ska skapas för små och medelstora företag, nystartade företag samt idéburen sektor att delta i upphandlingarna.
5. De produkter, tjänster och entreprenader kommunen betalar för ska produceras/utföras under goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med kollektivavtal, och med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.
6. Principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade på lika
villkor ska säkerställas.
7. Det som kommunen köper in ska främja en god miljö och en god hälsa
lokalt och globalt, t.ex. i form av svenska djurskyddskrav. Särskild hänsyn
ska tas till barn och unga.

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │
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8. Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.
9. Kommunens leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt. Där ingår att
inte kringgå eller utnyttja skattebestämmelser i syfte att uppnå andra skatteeffekter än lagstiftaren avsett.
10. Meddelarfrihet ska gälla för leverantörer som utför tjänster åt kommunen
inom vård, skola och omsorg.
11. Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt innovationsupphandling.
12. Upprättade ramavtal ska kännas till och användas i första hand.
13. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

Riktlinjer till upphandlingspolicy

Riktlinjerna är avsedda att förtydliga och utveckla bestämmelserna i policyn.
1)

All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa
upphandlingslagstiftningen
Affärsmässighet innebär att alla som är inblandade i en upphandling agerar
professionellt med kommunens bästa för ögonen. Kommunens riktlinjer
mot mutor och jäv ska alltid följas. Vid alla kontakter ska leverantörerna
behandlas likvärdigt och reglerna om offentlighet och sekretess ska beaktas.
Samverkan mellan kommunens upphandlande enheter, inklusive de kommunala bolagen ska ske när behoven sammanfaller. Där så är fördelaktigt
ska upphandling genomföras tillsammans med våra samverkanskommuner
eller andra upphandlande myndigheter.
Innan inköp eller upphandling sker ska det först undersökas om kommunen har möjlighet att utföra kontraktet med egna befintliga resurser. Så
kan vara fallet med utförande av viss service eller konsulttjänster som
kommunikation eller HR.
Anskaffning av vara eller tjänst ska vara planerad i så god tid att denna policy kan säkerställas. Tidplanen ska innehålla utrymme för att ta fram förfrågningsunderlag av god kvalitet, tillräcklig tid för utvärdering samt rimlig
leveranstid för leverantören.

2) All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och
tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet, rätt miljöprestanda och hög
säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad
Totalkostnadstänkande innebär att kostnader ska värderas ur ett livscykelperspektiv. Drift, underhåll, frakt och livslängd är exempel på parametrar
att ta hänsyn till.
3) All upphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas
Sund konkurrens är en förutsättning för goda affärer. Kommunen är skyldig att begära in och kontrollera bevis avseende obligatoriska uteslutningsgrunder. För att främja konkurrens på lika villkor ska kommunen även
använda lagstiftningens möjligheter avseende frivilliga uteslutningsgrunder.
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Upphandling ska vara en del av kommunens arbete med att motverka organiserad brottslighet. Lagens principer om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens ska alltid respekteras.
Direktupphandling får ske under lagstadgade tröskelvärden och ska göras
enligt den process, som återfinns i kommunens verksamhetssystem. Upphandlingen ska dokumenteras.
4) Förutsättningar ska skapas för små och medelstora företag, nystartade företag samt idéburen sektor att delta i kommunens upphandlingar
Kalmar kommun strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även
mindre företag och företag från idéburen sektor ingår. Vid planering av
upphandling och inköp ska hänsyn tas till mindre företags behov av information och framförhållning. Detta kan t.ex. ske genom att undvika
korta tider mellan tilldelningsbeslut och avtalsstart och genom tidig dialog
med leverantörerna, genom att krav skrivs i form av särskilda kontraktsvillkor eller att på hemsidan informera om kommande upphandlingar.
Större upphandlingar ska om möjligt utformas så att det är möjligt att
lägga anbud på avgränsade delar. En bedömning av de samlade kravens
inverkan på möjligheterna för små och medelstora företag att delta i upphandlingen ska göras innan upphandlingen publiceras.
I de upphandlingar där marknadsanalysen visar att det är möjligt ska upphandlingen reserveras för sociala företag.
5) De produkter, tjänster och entreprenader kommunen betalar för ska
produceras/ utföras under goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med
kollektivavtal, och med respekt för mänskliga rättigheter och miljö
Kalmar kommuns ”Särskilda kontraktsvillkor avseende leveranskedjor”
ska användas i de upphandlingar där det inte är låg risk för brott mot ILO:s
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s
barnkonvention samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt och miljölagstiftning. Detta
gäller för hur varor tillverkas samt hur tjänster och entreprenader utförs.
Arbetstagare som utför upphandlade kontrakt i Sverige ska ha arbetsvillkor motsvarande de villkor som arbetsmarknadens parter i Sverige har
kommit överens om i kollektivavtal, eller hängavtal. Därför ska Kalmar
kommun där det är behövligt ställa krav på lön, semester och arbetstid
samt försäkringsskydd och pensioner. Detta ska tydligt regleras i avtalsvillkor mellan Kalmar kommun och leverantören.
Lagens möjligheter att begära in förklaring, och om behövligt förkasta ett
anbud om miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter har åsidosatts ska
användas, t.ex. vid anbud med ”misstänkt låga” anbudspriser.
Kopplat till de sociala kontraktsvillkoren ska finnas skrivningar om sanktioner vid avtalsbrott, samt att leverantören ska acceptera en revision från
Kalmar kommun eller oberoende tredje part.
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6) Principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade
på lika villkor ska säkerställas
Alla leverantörer måste följa och uppfylla för tjänsten gällande lagstiftning,
till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd till
vissa funktionshindrade, arbetsrättslagstiftning och diskrimineringslagen.
Med lagstiftning likställs även myndigheters föreskrifter. Kalmar kommuns beslutade ambitioner om jämställdhet, hbtq, tillgänglighet och antidiskriminering ska tillämpas.
Kontraktsvillkor om anti-diskriminering, där krav på aktiva åtgärder tydligt
framgår, ska användas. Där det är relevant ska förtydliganden kopplat till
tillgänglighet göras, t.ex. gällande universell utformning av offentliga miljöer, produkter och tjänster. Leverantören ska kunna visa hur lagstiftningen om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering följs.
Ett jämställdhetsperspektiv ska användas vid all upphandling för att säkerställa att kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat kön garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. I de fall upphandlingen påverkar nyss nämnda likvärdighet och resursfördelning ska upphandlingen som helhet ta hänsyn till att levererad produkt, tjänst eller entreprenad främjar jämställdhet för användaren. Krav ska ställas på att leverantören själv bedriver ett proaktivt jämställdhetsarbete.
7) Det som kommunen köper in ska främja en god miljö och en god
hälsa lokalt och globalt, t.ex. i form av svenska djurskyddskrav. Särskild hänsyn ska tas till barn och unga.
Kommunen ska anlita ansvarstagande och seriösa leverantörer, så att ingen
leverantör får konkurrensfördelar genom att förvärra situationen i miljön,
lokalt och globalt. Tjänster och produkter som medför låg miljöpåverkan
ska väljas. Kommunens upphandling ska även främja nya miljösmarta
idéer. Cirkulära kretslopp, dvs. där avfall minimeras genom bland annat
smart design och återanvändning, ska uppmuntras.
Krav ska ställas på att leverantören har kunskap om sin miljöpåverkan och
arbetar systematiskt för att hantera den. Vidare ska analys av miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv göras inför varje upphandling, för att avgöra
om ytterligare miljökrav ska ställas. Om relevant ska Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier användas. Även för varor, tjänster och entreprenader där myndigheten inte har formulerat kriterier ska miljökrav
ställas, om relevant utifrån miljöpåverkan. Utfasningsämnen från kemikalieinspektionens PRIO-lista får inte användas om det inte särskilt kan motiveras då de är cancerogena, mutagena eller har andra särskilt farliga egenskaper.
Energieffektivitet ska prioriteras genom att livscykelkostnad för energikrävande produkter beräknas och utvärderas. Möjligheten att använda någon
form av energitjänst, där leverantören garanterar en besparingsnivå som
finansierar åtgärder eller andra merkostnader, ska utvärderas.
Förutsättningar ska skapas för livsmedel odlat eller uppfött i närområdet.
Det etiska och ekologiska sortimentet ska kontinuerligt utökas. Kaffe,
socker och te samt bananer som upphandlas ska vara producerade enligt
principer för rättvis handel och vara märkta med t.ex. Fairtrade. Palmolja
ska minimeras, och där den inte kan uteslutas ska den vara certifierad en-
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ligt nivå segregerad. Krav ska ställas på att kött, mjölk och ägg har producerats med en djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom
att de inte kommer från djur som behandlats med hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Krav ska ställas på statistik för ursprungsmärkning och tydlig innehållsdeklaration.
Vid alla upphandlingar kopplade till miljöer där människor vistas ska hänsyn tas till kortsiktig och långsiktig hälsa. Barns och ungas miljöer är särskilt prioriterade. Våra upphandlingar ska bidra till att skapa en så giftfri
förskola och skola som möjligt.
8) Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt
från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning
Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska utredas om det är möjligt och
lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är att bidra till framtida kompetensförsörjning och att
stärka integration och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Ungdomar,
utrikes födda och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper. Kalmar kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit
fram en rutin för arbetet, som ska användas.
9) Kommunens leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt. Där ingår att inte kringgå eller utnyttja skattebestämmelser i syfte att
uppnå andra skatteeffekter än lagstiftaren avsett.
Kalmar kommun har nolltolerans mot givande och/eller tagande av muta
samt mot alla former av korruption.
Kommunens leverantörer ska inte använda eventuella kryphål i skattelagstiftningen för att minska sin skattebörda i Sverige. Överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ska ej
tillämpas. Kalmar kommun förbehåller sig rätten att begära ut land-förlandredovisning av skatt, som ger en helhetsbild av leverantörens totala internationella verksamhet. Uppgifter som leverantören förbinder sig att
lämna ut begränsas enbart av nationell- och internationell lagstiftning.
Kontraktsvillkor om affärsetik ska användas i alla avtal.
10) Meddelarfrihet ska gälla för leverantörer som utför tjänster åt kommunen inom vård, skola och omsorg.
Privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg omfattas av lagstiftningen om meddelarskydd. Detta ska finnas specificerat i avtalsvillkor i relevanta upphandlingar.
11) Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig
av funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling.
Kommunen ska ständigt utvärdera och omvärdera behoven av produkter
och tjänster. Nytänkande inom den kommunala organisationen ska stimuleras. Inför en upphandling ska en analys göras av om en funktionsupphandling är ett resurseffektivt alternativ. I särskilda fall kan innovationsupphandling vara relevant.
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12) Upprättade ramavtal ska kännas till och användas i första hand.
Kommunens verksamheter är skyldiga att använda de upphandlade ramavtalen vid inköp som omfattas av ramavtalet och där behovet kan tillgodoses. Vid avsteg ska skälen dokumenteras av ansvarig chef. Där det är möjligt ska avrop ske via kommunens e-handelssystem eller på Centralförrådet.
13) Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.
Omfattningen av uppföljningen ska anpassas till kontraktets värde och till
eventuella andra relevanta parametrar. Alla ramavtal ska följas upp minst
en gång under avtalstiden. Hållbarhetskrav ska följas upp systematiskt med
en riskbedömning som grund. Sysselsättningskrav ska följas upp löpande, i
samverkan med arbetsförmedlingen. Där det är effektivt ska uppföljningen
ske i samverkan med andra köpare. Om avvikelser upptäcks är Kalmar
kommuns utgångspunkt att dessa ska åtgärdas. I de fall överenskomna åtgärder inte genomförs inom den tidsram som satts upp kan sanktioner bli
aktuella. Detta ska vara tydligt reglerat i avtal mellan Kalmar kommun och
leverantören.
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§ 14

Budget och verksamhetsplan 2018
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Verksamhetsplan med budget KHS 2018.
Bakgrund
KHS verksamhetsplan för 2018 bygger på vad KHS behöver se över i
sin interna organisation för att arbeta effektivare samt vilka
omvärldsfaktorer som kan påverka hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Den övergripande målsättningen för KHS verksamhet är att:
”Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög
kompetens, och mer kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt
drivit sin hjälpmedelsverksamhet.”
Målsättningen är nedbruten till konkreta mätbara mål för KHS
verksamhet under 2018.
Kommunernas fasta kostnader för 2018 är uppräknade med 3,0 % och
fördelas preliminärt enligt befolkningsprognosen den 31 december
2016.
Avgiften kommer sedan att justeras utifrån befolkningsunderlaget 2017.
Kommunernas fasta avgift 2018 till KHS blir totalt 21 406 tkr som
fördelas enligt fördelningsprincipen till respektive kommun.
Kalmar Kommuns fullmäktige fattar
hjälpmedelssamverkans budget 2018.

beslut

om

Kommunal

Beslut
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till verksamhetsplan
och budget för 2018.
2. Budget och Verksamhetsplan lämnas till fullmäktige i Kalmar
Kommun för beslut.
__________
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§ 15

Prislista tjänster KHS
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Bakgrund
KHS har en prislista på de tjänster som kommunerna beställer från
KHS utifrån kommunernas behov.
Prislistan föreslås vara oförändrad för 2018 och ingen höjning av priser
görs.
Se bilaga.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antar prislistan för KHS tjänster för 2018.
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§ 16 Sammanträdesdatum 2018
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Bakgrund
Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar följer primärkommunala
nämndens mötesdagar.
För 2018 är följande datum inplanerade för PKN:
18-02-02
18-03-02
18-05-03/04
18-08-23
18-10-04
18-11-23
Enligt beslut i hjälpmedelsnämnden i september 2017, ska ledningsgrupp
för KHS och hjälpmedelsnämnden ha ett gemensamt möte per termin.
Datum för gemensamma möten med hjälpmedelsnämnd och
ledningsgrupp föreslås bli 18-05-03 och 18-10-04.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att KHS sammanträdesdatum ska följa
Primärkommunala nämndens sammanträdesdatum för 2018 samt att
sammanträdet 18-05-03 och 18-10-04 ska vara gemensamt med KHS
ledningsgrupp.
__________

.
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§ 17

Budgetuppföljning efter oktober månad 2017
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-07
Uppföljningsunderlag
KHS uppvisar till och med oktober månad ett positivt resultat
om 576,5 tkr, (föregående månad 229,2 tkr)
Bakgrund
KHS når även denna månad ett positivt resultat delvis på grund
av att inköp av hjälpmedel har varit lägre än försäljningen och
delvis på grund av hög demontering av tillbehör.
Personalkostnaderna håller sig väldigt nära budget men
driftskostnaderna är fortsatt högre än budgeterat.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar information om
budgetuppföljning efter oktober månad 2017 till protokollet.
__________
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§ 18

Hjälpmedelsutredningen

Hjälpmedelsutredningens uppdrag:
- Ökad likvärdighet över landet
- Se över ansvarsfördelningen
- Särskilda frågor att belysa:
ny teknik som hjälpmedel
delaktighet och självbestämande
fritt val av hjälpmedel
jämställdhet
kompetens
MFD:s roll
-

Utredningens slutsatser:
Hjälpmedelsförsörjningen fungerar i huvudsak väl inom vård och omsorg
Brister i tillgång till pedagogiska hjälpmedel (främst vid kognitiv
funktionsnedsättning)
Oacceptabla olikheter – särskilt gällande avgifter
Behåll nuvarande ansvarsfördelning
Skillnader i tillgång mellan könen
Utnyttjande av konsumentprodukter begränsas av regler om
patientsäkerhet
Fritt val modellen fungerar inte
Valfrihet genom bredare sortiment
Ökat kompetensbehov – främst i kommunerna
Utredningens lagförslag i huvudsak:
Definition av hjälpmedel införs i lag vilket ger ökad tydlighet och bättre
förutsättningar för statlig styrning och tillsyn.

-

Avgifter regleras, skäliga hjälpmedelsavgifter får tas ut.
Hjälpmedelavgift får ej tas ut av barn, den som tillhör personkretsen enligt
LSS eller den som fyllt 85 år.
Besöksavgifter ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård (alla delar av
förskrivningsprocessen)

-

Kommunerna ska vid planering av hälso- och sjukvård och äldreomsorg
särskilt beakta behovet av arbetsterapeuter och fysioterapeuter, stärka en
säker och ändamålsenlig rehabilitering i kommunerna.
Bör finnas medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun.
Utredningen har varit utskickad på remiss till 99 instanser och sista
svarsdagen var den 26:e oktober. Remissvaren kommer att behandlas men
det finns ingen tidsplan för när eventuella beslut kommer att tas.
Hjälpmedelnämnden vill ha ytterligare information om vad som händer
med remissförslaget och om det blir nya lagförslag och hur det i så fall
kommer att påverka kommunerna. Det kan finnas behov av extra
sammanträde för att diskutera länsgemensamma lösningar om det blir ett
nytt lagförslag.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
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§ 19 Uppföljning av hjälpmedelsnämnd september 2017
Bakgrund
Beslut togs på hjälpmedelsnämndens sammanträde i september 2017
om att ledningsgrupp och hjälpmedelsnämnd ska ha två gemensamma möten per kalenderår vilket är inlagt i sammanträdesplanen
för 2018.
Hjälpmedelschefens uppdrag att ta fram förslag på revidering av
nuvarande överenskommelse om organisation och uppdrag, kommer
att redovisas vid kommande sammanträden. Hjälpmedelschefen
kommer först att ta kontakt med liknande verksamheter i andra län
och se hur deras uppdrag och organisation är utformad.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
__________
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Inledning
Innehåller nämndens ansvarsområden och vision för planperioden. Övergripande skrivning om inriktning
på målen och fokusområden. Beskrivning av de verksamhetsområden som rapportern utgår ifrån, beskriva
eller rita. (organisationsschema). Använd med fördel det organisationsschema ni brukar använda.

Kalmar Kommun
Värdkommun

Hjälpmedelsnämnden

KHS

Ledningsgrupp

Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde

Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde är en avtalsregelerad samverkan mellan länets 12
kommuner avseende försörjning av hjälpmedel och driften av en länsövergripande enhet
Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar Län (KHS).
Kalmar Kommun är värdkommun för Hjälpmedelsnämnden och värdkommun/arbetsgivare för
KHS.
KHS samverkar med och ger stöd till den lokala hälso- och sjukvårdsorganisationen där
förskrivningsarbetet av hjälpmedel sker.
KHS uppdrag:
- Inköp och upphandling
- Lagerhållning
- Teknisk service
- Rådgivning/utprovning
- Recirkulation
- Distribution
- Utbildning
- Utveckling
- Information
- Ekonomisk redovisning
- It-stöd

Vision
Hjälpmedelsverksamhet i framkant.
Värdegrund

En tydlig värdegrund talar om verksamhetens gemensamma etiska grundstenar.
En välkänd värdegrund ser till att alla anställda får en tydlig målbild av att sätta den vi möter i
centrum. Värdegrunden skapar samsyn, förståelse, insikt och påverkar utvecklingen av vårt
arbete.
Varje människa är unik.
Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mellan verksamhet
och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och tillgänglighet, kontinuitet och
långsiktiga kontakter ska tillgodoses.
Varje möte är unikt.
Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av
respekt, kunskap och lyhördhet.
Varje uppdrag är unikt.
Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på
kunskap och beprövad erfarenhet.
Vi når framgång genom samverkan och delaktighet.
Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum.
Vi lär av varandra och är prestigelösa.
Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen.
Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes
nätverk.
Alla Medarbetare
Är på jobbet för våra kunders skull
Är lyhörda för kundernas behov och situation, och tar ansvar för att hjälpa kunderna med
deras problem
Är professionella, respekterar den du möter och är empatisk.
Var ärlig- lova inte mer än vi kan hålla
Är representanter för KHS
Följer och tar ansvar för våra gemensamma mål, riktlinjer och rutiner
Medarbetare emellan
Vi tar gemensamt ansvar för att vår vardag fungerar
Alla tar ansvar för att följa och utveckla våra gemensamma rutiner, mål och vår värdegrund
Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter
Hos oss råder lagarbete och vi-känsla: vi gör detta tillsammans!
Humor och glädje är viktigt
Samarbete hjälpas åt även under press
Respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter

Verksamhetsmål
Övergripande målsättning

Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög kompetens, och mer
kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit sin hjälpmedelsverksamhet.
KHS mål

Kund
Mål
God tillgänglighet.
Hög kundtillfredställelse
Användarvänlig hemsida.

Nyckeltal
Kundorder avslutad inom 3 arbetsdagar 75%.
Utförd akut arbetsorder inom 1 dygn 90%.
Arbetsorder klar inom 10 arbetsdagar 80%.
Uppdatera hemsida.
Enkätundersökning, 90% kundnöjdhet.
Hjälpmedelskonsulent, tid inom 15 arbetsdagar.

Ekonomi
Mål
Budget i balans.
Förbättrat ekonomiskt resultat.

Nyckeltal
Uppdaterad upphandlingsplan (5 år).
Inventeringsdifferens < 75000.
Uppdatera beställningspunkter.

Medarbetare
Mål
Rätt kompetens.
Bra arbetsmiljö
Bra samarbetsklimat

.

Nyckeltal
Utbildnings- och konferensplan för KHS personal.
Individuell utvecklingsplan för alla medarbetare.
Årlig gemensam hälsoaktivitet.
Värdegrund.
Nöjd medarbetar index NMI, 90 %.

Verksamhet och process
Mål
Hjälpmedelsverksamhet i framkant.
Säkra och effektiva arbetsflöden.

Nyckeltal
Extern (kund) utbildningsplan 2018.
Intern auskultation, alla medarbetare skall ha
auskulterat hos kollega.
Samtliga funktioner skall ha genomfört ett studiebesök.
Godsmottagning inom 1 dygn, 100%.
Retur hjälpmedel, till lagerplats inom 3 arbetsdagar,
85%.
Retur elrullstol, till lagerplats inom 15 arbetsdagar,
100%.
Revision Intern handbok.
Vision.

Utmaningar och prioriteringar
Följande utmaningar och risker identifieras inom hjälpmedelsnämndens/KHS verksamhet.
Kompetensförsörjning

Konkurrensen att rekrytera medarbetare med rätt kompentens är stor. Det är av stor vikt att KHS
framstår som en attraktiv arbetsgivare och har en väl utarbetad plan för kompetensutvecklingen hos
medarbetarna för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare hög och kvalitativt stöd i
hjälpmedelsverksamheterna. Det är också mycket viktigt att se till att kunna behålla nuvarande
medarbetare genom kompetensutveckling och delaktighet i arbetet. Nöjda medarbetare är de bästa
ambassadörerna för KHS framtida kompetensförsörjning och för att kunna möta upp kraven från våra
uppdragsgivare.
Arbetsmiljö och medarbetarskap

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för förbättrad arbetsmiljö. En av utmaningarna är att
kunna arbeta mer hälsofrämjande i syfte att stärka frisknärvaron och minska risken för sjukfrånvaro.
Vi behöver fortsätta arbetet med den fysiska såväl som den psyko-sociala arbetsmiljön avseende
arbetskläder och basala hygienrutiner, kemikaliehantering, interna arbetsrutiner, gemensam värdegrund
och att utveckla medarbetarskapet.
Omvärldsfaktorer

Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Antalet multisjuka, sköra äldre
ökar och alltfler vårdas i hemmet med mer avancerad vård än tidigare vilket ökar på behoven av
hjälpmedel.
Hjälpmedelsutredningen är klar och ett lagförslag har varit ute på remiss (26/10).
I korthet går lagförslaget ut på att definiera begreppet hjälpmedel i HSL och att även avgifterna delvis skall
regleras i HSL.
När det gäller definitionen av hjälpmedel så har man förtydligat och höjt ambitionen kring förskrivning av
fritidshjälpmedel vilket om det går igenom kommer att öka trycket på sortimentsarbete och
upphandlingsarbete på KHS samt öka kostnaderna för hjälpmedel i kommunerna.
Förslaget om avgifter regleras så tillvida att barn, personer över 85 år och personer som tillhör personkrets
1 enligt LSS skall vara avgiftsbefriade. Detta kan påverka kommunernas ekonomi framöver.
Inom området välfärdstekologi pågår arbeten runt om i landet som vi ska fortsätta följa och bevaka för att
hålla oss uppdaterade och beakta om det är något som kan komma att påverka Hjälpmedelsnämndens
verksamhetsområde och KHS uppdrag.
Verksamhet och process

Under 2018 skall verksamheten göra en översyn kring transporter och sänghantering för att utreda om
dessa kan utföras på ett kvalitativt bättre sätt för våra kunder med bibehållen ekonomi.
Verksamheten skall även se över om lyftbesiktningarna kan utföras på ett effektivare sätt än idag.
Det finns behov av att arbeta fram ett statistiskt underlag för att KHS och våra uppdragsgivare lättare
kunna följa utvecklingen av hjälpmedels-förskrivning ekonomiskt, kvalitativ och kvantitativt.
KHS verksamhet har bedrivits sedan 2012 och vi ska under 2018 fokusera på att se över vårt interna
arbetssätt och rutiner, intern organisation, arbetsfördelning och arbetsgrupper.

Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
De 12 samverkande kommunerna svarar för Hjälpmedelsnämndens och KHS:s kostnader.
Respektive kommun utger en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel av de totala
kostnaderna (antalet kommuninvånare/totala antalet invånare i de samverkande kommunerna)
Avgift 2012-2017

Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby

Kalmar

Mönsterås Mörbylånga Nybro

Oskarshamn Torsås

Vimmerby Västervik Totalt Kalmar län

2012

859 266

736 938

1 101 273

462 743

5 040 571

1 037 942

1 121 902

1 580 311

2 098 439

-

1 240 216

2 909 704

18 189 305

2013

881 096

735 692

1 108 734

468 860

5 209 905

1 047 283

1 166 503

1 594 450

2 139 243

-

1 260 357

2 936 877

18 549 000

2014

859 382

725 445

1 103 463

462 750

5 170 294

1 047 946

1 162 784

1 577 220

2 121 304

642 309

1 237 157

2 902 671

19 012 725

2015

883 504

745 201

1 136 371

478 272

5 349 828

1 080 040

1 199 236

1 630 690

2 175 549

572 818

1 265 327

2 971 207

19 488 043

2016

906 770

771 701

1 181 662

497 233

5 577 980

1 115 868

1 245 333

1 677 028

2 245 488

589 430

1 309 005

3 060 401

20 177 900

2017

937 517

801 821

1 252 910

521 510

5 710 104

1 148 951

1 279 415

1 742 169

2 316 430

605 826

1 341 172

3 125 457

20 783 283

Driftsbudget
Driftsredovisning
tkr

2017
Budget

Personalkostnader
Driftkostnader
Intäkter
Omsättning Hjälpmedel

2016

2015
Budget

Budget

Utfall

Utfall

12 989

13 052

12 428

12 296

11 778

9 383

9 090

9 080

8 750

9 048

20 833

20 228

20 274

19 538

19 539

1 538

1 914

1 378

1 507

1 849

Budget 2018
Budget 2017 Budget 2018 Ändring
Personalkostnader

12989,2

13378,9

-389,7

9382,5

10326,2

-943,7

Intäkter fast verksamhet

-20833,3

-21456,8

623,5

Omsättning Hjälpmedel

-1538,4

-2248,3

709,9

2017

2018

Ändring

833,1

Driftkostnader

Personalkostnader

Västervik

4496,7

Administration

2005,6

858,1
5823,4
4631,6
2065,7

12989,2

13378,9

-389,7

Upphandlare/Kalmar kommun

600,0

0,0

Administration/IT-system/Drift

1260,0

600,0
1619,3
472,0
648,0
128,0
287,0
1192,0
4946,3

Chef och nämnd
Kalmar

S:a pk:

5653,8

-25,0
-169,6
-134,9
-60,2

Driftkostnader Centralt

Transportkostnader

472,0

Leasing bilar

648,0

Drivmedel

125,0

Utbildning

200,0

Kapitalkostnader

1115,0

S:a drift Adm:

4420,0

-359,3
0,0
0,0
-3,0
-87,0
-77,0
-526,3

Driftkostnader Kalmar
Drift

490,0

Lokaler Kalmar

1761,0

S:a drift Kalmar:

2251,0

625,2
1802,9
2428,1

-135,2

703,5
2248,3
2951,8

-193,5

-41,9
-177,1

Driftkostnader Västervik
Drift

510,0

Lokaler V-vik

2201,5

S:a drift V-vik:

2711,5

S:a alla driftkostnader
S:a Totala kostnader

-46,8
-240,3

9382,5

10326,2

-943,7

22371,7

23705,1

-1333,4

-20783,3

-21406,8

623,5

-50,0

-50,0

0,0

-20833,3

-21456,8

623,5

21073,7

20332,7

741,0

-712,0

-1258,2

546,2

50,0

-113,2

163,2

150,0

332,7

-182,7

Intäkter Fast Verksamhet
Intäkter KHS fast kostnad
Övriga intäkter (RoR)
S:a Intäkt:
Omsättning Hjälpmedel
Inköp av hjälpmedel
Värdeförändring i lager
Inventeringsdifferens
Prisdifferens
Lagerminsk/ökn/kassationer

650,0

658,8

-8,8

Försäljning material och varor

-21050,1

-20601,1

-449,0

Försäljning av konsulttjänster

-1700,0

-1600,0

-100,0

S:a omsättning hjälpmedel:

-1538,4

-2248,3

-709,9

Preliminär kostnad fördelad per kommun 2018
Folkmängd
Andel
Kostnad

Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

10 930

9 348

14 607

6 080

Kalmar Mönsterås Mörbylånga
66 571

13 395

14 916

20 311

Nybro Oskarshamn
27 006

Torsås Vimmerby
7 063

15 636

Västervik Kalmar län
36 438

242 301

4,5%

3,9%

6,0%

2,5%

27,5%

5,5%

6,2%

8,4%

11,1%

2,9%

6,5%

15,0%

100,0%

965 642

825 876

1 290 498

537 155

5 881 407

1 183 420

1 317 797

1 794 434

2 385 923

624 001

1 381 408

3 219 220

21 406 781

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2017-11-29

Ärendebeteckning

KS 2017/1126

Kommunstyrelsen

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade stiftelser enligt
donationskommitténs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August Peterssons
donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och Appeltoffts donationsfond.
Bakgrund
Enligt stiftelseurkunderna ska kommunstyrelsen besluta om utdelning av
avkastningen för de förvaltade donationerna. Kommunfullmäktige ska besluta
om utdelning ur August Peterssons donationsfond, Dahmska Stiftelsen å
Stensberg samt Appeltoffts donationsfond.
Donationskommittérna har lämnat förslag till utdelning ur stiftelser för beslut i
kommunstyrelsen. Donationskommittérna för August Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och Appeltoffts donationsfond har också
lämnat förslag till utdelning för beslut i kommunfullmäktige.

Åsa Bejvall
Controller
Bilagor
Protokoll donationskommittéen för av kommunstyrelsen förvaltade fonder
Protokoll donationskommittén för Syskonen Karlsbergs fond
Protokoll donationskommittén för August Peterssons fond
Protokoll donationskommittén för Dahmska Stiftelsen å Stensberg
Protokoll donationskommittén för Appeltoffts donationsfond

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-450395

Datum

Ärendebeteckning

2017-11-22

2016-5325

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE TILL DETALJPLAN FÖR
Falken 4
Malmen, Kalmar kommun

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som kommunens
och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast
reviderat 2017-11-22.

Planområde

Översiktskarta. Det rödmarkerade området visar planområdets
geografiska läge på Västra Malmen.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten. Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör
en del av Kalmars stadskärna enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Totalt
möjliggör planförslaget cirka 20 tillkommande lägenheter.
Vid reglering av den tillkommande bebyggelsen har hänsyn tagits till
bebyggelseområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. För att den
tillkommande byggnaden ska passa in i området föreslås byggnadens
utformning regleras enligt detaljplan. Exempelvis ska byggnaden utföras i
putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, utskjutande burspråk och
balkonger får inte placeras mot gata. Byggrättens utbredning innebär även att
byggnaden kommer att placeras i gatuliv. Förutom att dessa planbestämmelser
reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in i bebyggelseområdet
bidrar de även till ett stadsmässigt och integrerat gaturum på Linnégatan.
Användningen och utformningen av byggnaden har reglerats så att entréplanet
kan användas, förutom för bostadsändmål, även för centrumverksamheter som
kan bidra till aktiva fasader. Byggnadshöjden regleras till 13,8 meter över
markhöjd och förhåller sig till Nisbethska som ska fortsätta ha en särställning i
stadsrummet.
De redan befintliga flerbostadshusen och uthuset på Falken 4 föreslås skyddas
mot exteriör förvanskning och rivning. För att skapa en god boendemiljö för
de boende inom Falken 4 föreslås att innergården inte bebyggas. Det
tillkommande behovet av totalt sju parkeringsplatser för bil efter reduktion ska
ordnas på innergården. Vidare möjliggör planförslaget för två
komplementbyggnader i planområdets nordöstra del med en reglerad
nockhöjd. Där planeras miljörum för avfall och cykelparkering. Vid
soptömning placeras sopkärlen vid infarten.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs
därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna
behovsbedömning.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Ärende
Syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten. Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör
en del av Kalmars stadskärna enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Totalt
möjliggör planförslaget cirka 20 tillkommande lägenheter.
Förslag på lägenhetsfördelning i den tillkommande byggnaden är fyra stycken 1
rum och kök, åtta stycken 2 rum och kök och sex stycken 3 rum och kök.
Planförslaget möjliggör även att uthuset iordningställas till en lägenhet. Det
skulle innebära ett behov om nio bilparkeringsplatser och efter att ha skrivit på
avtal om att ingå i bilpool kan 20 procent reduktion göras. Behovet blir då sju
parkeringsplatser för bil. Totalt går det att lösa sju bilparkeringsplatser på
innergården och därav förespråkas föreslagen lägenhetsfördelning som
resulterar i behov av tillgång till sju bilparkeringsplatser. Läs mer under
parkering.
För att den tillkommande byggnaden ska passa in i bebyggelseområdet föreslås
dess placering, utformning och utförande regleras i detaljplanen. Exempelvis
ska burspråk och utskjutande balkonger inte placeras mot gata, byggnaden ska
utföras i putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, vinden får inredas och
takkupor får anordnas som upptar maximalt 50 procent av fasadens längd.
Förutom att detaljplanen reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in
i bebyggelseområdet bidrar regleringen även till ett stadsmässig och integrerat
gaturum mot Linnégatan. Genom att placera huvudentrén mot Linnégatan
koncentreras rörelsen till gaturummet och kan bidra till en ökad upplevelse av
rörelse och därmed trygghet. Användningen och utformningen av byggnaden
har även reglerats så att entréplanet kan användas, förutom för bostadsändmål,
även för centrumverksamheter som kan bidra till aktiva fasader. De aktiva
fasaderna hänger ihop med innerstadens utformning och kan bidra till en ökad
upplevelse av trygghet och variation. Byggrättens placering i gatuliv vid
Linnégatan har även gjorts med hänsyn till att skapa en tydlig avgränsning av
gaturummet. Den högsta byggnadshöjden regleras i detaljplan till 13,8 meter
över markhöjd vid gata och den maximala takvinkeln till 35 grader.
Byggnadshöjden och takvinkeln har reglerats så att den tillkommande
byggnaden ska vara underordnad Nisbethska som har en byggnadshöjd på 14,4
meter och en totalhöjd på cirka 20 meter över mark. Den tillkommande
byggnadens totalhöjd kan bli maximalt 18,0 meter. Det innebär att Nisbethska
kommer fortsätta att ha en dominerande roll i bebyggelseområdet.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Tillkommande byggnad

Fasad mot Linnégatan. Till vänster befintliga byggnader på Falken 4, i mitten skissförslag på
tillkommande byggnad och till höger Nisbethska skolan. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Esplanaden. Fasad
längst fram till vänster visar det befintliga flerbostadshuset mot Esplanaden, fasaden med det
grå taket visar den tillkommande byggnaden, fasaden längst bak visar Nisbethska skolan och
fasaden åt höger visar byggnaden som angränsar planområdet i öster. (Atrio Arkitekter, AnnaMi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Vy från Esplanaden. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)

Samhällsbyggnadskontoret

5(11)

Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Nygatan. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)

Den tillkommande byggnaden kommer inte att bidra med skuggor som stör
varken innergården eller omgivande bebyggelse. Det beror dels på byggnadens
placering i den östra delen av planområdet, men även på att gaturummet på
Linnégatan är brett. Se skuggstudie i planbeskrivning.
Både flerbostadshuset mot Esplanaden och flerbostadshuset på gården
bedöms vara särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader enligt Planoch bygglagen 8 kap. 13§. Byggnaderna har ett tydligt kulturhistoriskt
uttryck och en stor betydelse för omgivande stadsmiljö. Därav skyddas
de mot exteriör förvanskning och rivning. Även uthuset bedöms som
värdefullt och skyddas därför med varsamhetsbestämmelse.
I dokumentet Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun (antagen 2016)
framhålls att för äldre fastigheter kan det hända att parkeringsefterfrågan för
den befintliga fastigheten inte är tillgodosedd. Samhällsbyggnadsnämnden har
då rätt att hävda PBL:s parkeringskrav för hela fastigheten i skälig utsträckning,
men praxis är att man endast ställer krav på de extra parkeringsplatser som den
tillkommande byggnaden medför. I denna detaljplan ställs parkeringskraven
endast på nybyggnationen. De befintliga bostäderna på Falken 4 byggdes i
början av 1900-talet och bebyggelsestrukturen på Malmen är inte planerad för
de parkeringsnormer vi använder oss av idag vid planering av bostäder och
verksamheter. Därav är möjligheterna mycket begränsade vad det gäller att
tillgodose behovet av parkeringsplatser för bil i efterhand för de
bostadsbyggnader som redan är byggda på fastigheten. Där till kan det även
tänkas att efterfrågan på bilparkering har anpassats efter den begränsade
tillgång som finns idag.
En trafikutredning har tagits fram av Ramböll (2017) i samband med
planarbetet. Den föreslagna byggnationen av ett flerbostadshus samt
omvandlingen av den befintliga förrådsbyggnaden till en lägenhet skulle
medföra ett utökat behov av nio parkeringsplatser för bil, varav en som ska
vara anpassad för person med funktionshinder. Behovet av de nio
parkeringsplatserna är beräknade utifrån lägenhetsfördelningen som redovisas i
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nedanstående tabell. Lägenhetsfördelningen är framtagen av fastighetägaren.
Fastighetsägaren avser att ansluta lägenheterna till en bilpool vilket gör att
parkeringsantalet kan reduceras till att bli sju parkeringsplatser för bil, varav en
är anpassad för person med funktionshinder. De totalt sju
bilparkeringsplatserna ska ordnas på innergården. Vid reduktion av
parkeringsplatser ska en reservplan finnas för hur de två reducerade
parkeringsplatserna går att ordna ifall det uppkommer ett hinder. För att
gården ska vara tillgänglig för de boende på Falken 4 som inte använder bil
reglerar detaljplanen att maximalt sju parkeringsplatser för bil får ordnas på
innergården. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför ett större behov
av tillgång till bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna inte
genomförs ska dessa lösas på en annan fastighet genom att skapa en
gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt eller genom
parkeringsköp. Möjligheten att lösa parkering på en annan fastighet är dock
begränsad på Malmen eftersom antalet parkeringsplatser är få. Därav bör
fastighetägaren noga avväga lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder för
att kunna möta kravet om behovet av tillgång till bilparkeringsplatser.
Det befintliga behovet av cykelparkeringsplatser är 29 stycken. Tillskottet av
fler lägenheter skulle medföra ytterligare ett behov av 35 platser. Totalt finns
ett behov av 64 parkeringsplatser för cykel. Dessa ordnas inom fastigheten.
Görs reducerande åtgärder för att minska tillgången till bilparkering ställs en
högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska det finnas
goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade förvaringsmöjligheter.
Den ekvivalenta ljuddnivån vid det befintliga flerbostadsuset mot Esplanaden
överskrider den rekommenderande nivån vid bostadsbebyggelse. Detaljplanen
reglerar inte skydd mot buller för befintligt flerbostadshus mot Esplanaden.
Kommunen gör bedömningen att en så pass stor att minst hälften av rummen i
varje lägenhet orienteras mot en tyst sida inte kommer att genomföras
eftersom byggnaden skyddas mot exteriör förvanskning och rivning i
detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd skulle påverka byggnadens
kulturhistoriska värde negativt.
För att klargöra risken för brandspridning har en strålberäkning gjorts för att
ge en grov indikation på omfattningen av fönsterytor som kan utföras
oklassade på den tillkommande byggnaden. Detta innebär vissa restriktioner
vid byggnadens utformning. På fasaden som riktar sig mot flerbostadshuset
längs med Esplanaden får maximalt fyra fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. På fasaden som riktar sig
mot Nisbethska får maximalt sju fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. Ytterväggar ska utföras i
lägst klass EI60. Detta regleras enligt BBR och beaktas i bygglovsskedet.
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Samråd
Planförslaget för Falken 4 har varit på samråd under tiden 2017-03-31 – 201704-28 och 2017-05-24-2017-06-14. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning. En kungörelse gjordes i ortstidning och på kommunens
anslagstavla. Inbjudan till samråd delades ut till hyresgäster som bor i
angränsande fastigheter till planområdet. Fullständiga planhandlingar har
funnits tillgängliga på kommunens hemsida, Samhällsbyggnadskontoret och
Stadsbiblioteket i Kalmar. Den 7e april mellan klockan 13.00-16.00 och den
10e april mellan klockan 17.00-20.00 var tjänstemän på plats på stadsbiblioteket
i Kalmar för att informera om planförslaget och svara på frågor.
Under samrådstiderna har det kommit in totalt 8 samrådssvar till kommunen.
Inkomna synpunkterna är blandade. Bland annat har möjligheten att lösa
bilparkering på annan fastighet uppmärksammats, att cykelparkering borde ha
hög standard och att planbestämmelse för dagvatten med fördel bör
kombineras med reglering av bilparkeringsplatser. Det har även inkommit
synpunkter kring skydd mot brandspridning och Länsstyrelsen efterfrågar mer
omfattande bullerberäkningar. Byggnadshöjden på den tillkommande
byggnaden har ifrågasatts av Kalmar läns museum. Trots synpunkter var
majoriteten av samrådssvaren positiva till stora delar av planförslaget för
Falken 4.
Inför första samrådet handlades detaljplanen för Falken 4 med ett
standardförfarande. På grund av oklarheter kring vilket förfarande detaljplanen
handlades med gjorde kommunen bedömningen att detaljplanen för Falken 4
skulle ut på ett nytt samråd. Denna gång med ett utökat planförfarande
eftersom planen anses vara av intresse för allmänheten. Samma planhandlingar
har funnits tillgängliga vid båda tillfällen.
Ändringar efter samråd
Inför granskningsskedet har mindre justeringar och tillägg gjorts i plankarta
och planbeskrivning. Se sammanfattning av ändringarna nedan.
Stycket kring brandspridning har kompletterats och förtydligats. Ur
kulturhistorisk synpunkt föreslås befintliga flerbostadshus skyddas, förutom
mot exteriör förvanskning, även mot rivning. Därtill har byggnadshöjden på
den tillkommande byggnaden reglerats nedåt till 13,8 meter över markhöjd och
planbestämmelse om takvinkel på 35 grader har ersatts av reglering av
totalhöjd. Ett PM har tagits fram med beräkningar av buller från samtliga
bullerkällor i omgivningen. Beräkningarna är gjorda utifrån dagsläget och
antagande har gjorts kring utvecklingen av närområdet och hur det skulle
påverka bebyggelsen på Falken 4. Beräkningarna visar att den tillkommande
byggnaden inte påverkas av ljudnivåer som är högre än 60 dB(A). Befintligt
flerbostadshus vid Esplanaden är utsatt för höga ljudnivåer och regleras
automatiskt enligt bullerförordningen. Därav ingen planbestämmelse i
plankarta. Inför granskningsskedet har beräkningar gjorts som visar att den
föreslagna regleringen av dagvatten, att minst 50 procent av marken mellan
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byggnaderna ska bestå av genomsläppligt material, är tillräcklig för att ta hand
om den ökade volymen dagvatten som exploateringen medför. Inför
granskning har planbeskrivningen kompletterats med förslag på ytterligare
åtgärder av lokalt omhändertagande av dagvatten som kan genomföras av
fastighetsägaren.
Planbeskrivningen har även kompletterats med resonemang kring bil- och
cykelparkering. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför ett större
behov av bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna inte genomförs
ska bilparkeringsplatserna ordnas på en annan fastighet genom tillskapande av
en gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt eller
parkeringsköp. Möjligheten att lösa parkering på en annan fastighet är dock
begränsad på Malmen eftersom belastningen av bilparkeringar är hög. Därav
bör fastighetägaren noga avväga lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder
för att kunna möta kravet om behovet av tillgång till bilparkeringsplatser. Görs
reducerande åtgärder för att minska behovet av tillgång till bilparkering ställs
krav på en högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska det
finnas goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade
förvaringsmöjligheter.
Granskning
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-01 - 201709-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Vid granskningen
fanns även information om planförslaget tillgängligt i trappuppgångarna
avsedda för de boende i hyresrätterna i angränsande fastigheter. Under
granskningstiden har det inkommit totalt sex granskningssvar. Länsstyrelsen
har gett rådgivande förslag på en redaktionell justering i plankartan.
Brandkåren har uppmärksammat frågan hur utrymning sker från intilliggande
fastighet i förhållande till den tillkommande på Falken 4. De har även
uppmärksammat behovet av uppställningsplats för höjdfordon. KSRR föreslår
att avfallshanteringen ska ordnas på ett permanent sätt i anslutning till
fastighetsgräns mot gata. Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
poängterar betydelsen av närhet till rekreation för de boende för att kunna ge
möjlighet till samvaro i nära och trivsam utemiljö.
Ändringar efter granskning
Inför antagande har endast redaktionella justeringar gjorts i plankarta och
planbeskrivning för att höja läsbarheten samt underlätta tillämpningen av
planbestämmelserna.
•

Planbestämmelse med korsmark har justerats från ”På marken får
endast komplementbyggnad placeras” till ”På marken får endast
komplettmentbyggnad placeras. Markparkering får anordnas”.

•

Byggrätten har utökats med 6 m2 mot infarten för att möjliggöra för en
permanent hållbar lösning av avfallshantering. Den utökade ytan
begränsas till att endast användas till avfallshantering och en maximal
nockhöjd på 3 meter. Det finns även möjlighet att ordna underjordisk
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anordning för avfallskärl. Infarten blir 3,5 meter bred, vilket gör att
räddningsbil fortfarande kan ta sig in vid behov.
•

Utformningsbestämmelsen för den tillkommande byggnaden samt för
markens utformning har delats upp i flera bestämmelser för att öka
tydligheten. Bestämmelserna är de samma som vid granskningen.

Konsekvenser för genomförande
Planförslaget möjliggör för flera centralt belägna lägenheter och service i
Kalmar. Att mixa verksamheter och boende är en del av Kalmar kommuns
strategi för att utveckla Kalmar socialt hållbart. Genom att möjliggöra för
lägenheter i varierade storlekar så bidrar detta till en blandning av invånare med
olika bakgrund, referenser och ekonomisk möjligheter. Regleringen av
utformningen av den tillkommande byggnaden på Falken 4 syftar även till att
bidra till ett integrerat gaturum på Linnégatan. Genom att placera byggnaden
med fasad i gatuliv och huvudentré mot gatan koncentreras rörelsen till det
offentliga rummet. Stadsbilden kommer delvis att förändras genom den
tillkommande byggnaden. Nisbethska skolans norra fasad kommer till viss del
att skymmas sett från Esplanaden. Dock kommer Nisbethska fortfarande att
ha en dominerande roll i stadsrummet eftersom den tillkommande byggnadens
byggnads- och totalhöjd regleras så att den inte överstiger Nisbethska.
Förutom att Nisbethska fortfarande kommer att vara den högsta byggnaden i
närområdet har den dessutom andra drag som framhäver dess särställning så
som proportioner, våningshöjd och dess monumentala entréparti.
Placeringen av tillkommande byggnad i fastighetens nordöstra hörn stämmer
väl överens med både gårdsbilden på Falken 4 och med stadsbilden på Västra
Malmen. En negativ konsekvens, ur kulturhistorisk synpunkt, är att den hittills
obebyggda marken mot fastighetens norra gräns, som enligt 1877 års stadsplan
skulle utgöra plantering/brandgata, bebyggs. Det innebär att ett signifikant
drag i den historiska stadsplanen blir otydligt. I helhet är företeelsen närmast
osynlig idag på grund av att plank och gårdsbebyggelse i kvarteret inte
försvunnit och att en byggnad har placerats i brandgatan. I kvarteret Falken
som helhet har strukturen av brandgata aldrig funnits, förutom på Falken 4,
eftersom bebyggelseområdet har byggts ut enligt andra planer och principer.
Det tillkommande husets djup är även rimligt ur kulturhistorisk synvinkel.
Planförslager medger att parkering får anordnas på innergården. Det innebär
en ökad tillgänglighet för motorfordonstrafik till Falken 4. Bilparkering för
person med funktionshinder anordnas på innergården vilket är i linje med
Boverkets krav på en plats inom 25 meter från entré. Genom att ordna
bilparkering på innergården blir den mindre tillgänglig för boende som inte
äger bil. Även förbipasserande fotgängare och cyklister får en försämrad
tillgänglighet på Linnégatan. Detta kan tänkas påverka de elever som passerar
fastigheten för att ta sig till Södra skolan och matsalen som ligger norr om
Falken 4. Parkering för bil går inte att lösa på en annan fastighet i närområdet i
dagsläget då belastningen av bilparkering på Malmen är hög. Cykelparkering
anordnas inom planområdet. Det innebär en ökad tillgänglighet för cyklister till
Falken 4. Det innebär också att de boende uppmuntras till att röra sig vilket
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kan bidra till en bättre hälsa. Att välja cykeln framför bilen är dessutom
ekologisk hållbart eftersom det inte påverkar luften med luftföroreningar.
Planförslaget medför att tillgången till natur inom fastigheten blir begränsad.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter till rekreation i närområdet.
Exempelvis finns Esplanaden och gångvägen av offentlig karaktär på
intilliggande fastighet, Falken 3. Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park
med goda rekreationsmöjligheter.
Konsekvenser för ekonomin
Planförslaget skulle kunna innebär att fastigheten Falken 4 får ett högre värde
med tillskottet av en ny byggrätt för bostäder och centrumverksamheter.
Fastighetsägaren till Falken 4, Fastigheter Pär Sigfridsson AB, ansvarar för
kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och framtida skötsel
av samtliga byggnader inom fastigheten. Fastighetsägaren har även ansvar för
anslutning till tekniska försörjningsledningar. Anläggandet av servisledningarna
utförs av Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande VA-taxa. Vid
byggnation mot Linnégatan bekostar exploatören för ingreppen och
återställning av gatan. Vid väsentlig ombyggnad av den inre planlösningen i
flerbostadshuset vid Esplanaden ska minst hälften av rummen i varje lägenhet
vara orienterade mot en tyst sida. Fastighetsägaren ansvarar för eventuella
kostnader för åtgärden.
Planförslaget innebär inga kostnader för Samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret eller serviceförvaltningen.
Inga förändringar för pågående markanvändning eller skydd mot exteriör
förvanskning och rivning för de befintliga byggnaderna innebär rätt till
ersättning eller inlösen. De befintliga byggnaderna på fastigheten är sedan
tidigare skyddade mot förvanskning och rivning.
Tidigare beslut
• Startbeslut: 2016-10-31
• Samrådsbeslut: 2017-04-28
• Nytt samrådsbeslut: 2017-05-19
• Granskningsbeslut: 2017-08-23

Planhandlingar
Planhandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
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• Planbeskrivning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
Till planen hör också:
• Behovsbedömning
• Bebyggelsehistorisk utredning för ny detaljplan Falken 4
• Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader
• Trafikutredning
• PM för buller
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Tidplan
Detaljplanen följer planprocessen enligt så kallat utökat förfarande.
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Planhandlingar
Planhandlingarna består av:

Till planen hör också:

•

Plankarta med bestämmelser

•

Behovsbedömning

•

Planbeskrivning

•

•

Grundkarta

Bebyggelsehistorisk utredning
för ny detaljplan Falken 4

•

Fastighetsförteckning

•

Beräkning av skydd mot
brandspridning mellan
byggnader

•

Trafikutredning

•

PM för buller

•

Samrådsredogörelse

•

Granskningsutlåtande

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret, i samråd med
kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Freja Råberg
Planarkitekt
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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten. Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör
en del av Kalmars stadskärna enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Totalt
möjliggör planförslaget cirka 20 tillkommande lägenheter.
Vid reglering av den tillkommande bebyggelsen har hänsyn tagits till
bebyggelseområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. För att den
tillkommande byggnaden ska passa in i området föreslås byggnadens
utformning regleras enligt detaljplan. Exempelvis ska byggnaden utföras i
putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, utskjutande burspråk och
balkonger får inte placeras mot gata. Byggrättens utbredning innebär även att
byggnaden kommer att placeras i gatuliv. Förutom att dessa planbestämmelser
reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in i bebyggelseområdet
bidrar de även till ett stadsmässigt och integrerat gaturum på Linnégatan.
Användningen och utformningen av byggnaden har reglerats så att entréplanet
kan användas, förutom för bostadsändmål, även för centrumverksamheter som
kan bidra till aktiva fasader. Byggnadshöjden regleras till 13,8 meter över
markhöjd och förhåller sig till Nisbethska som ska fortsätta ha en särställning i
stadsrummet.
De redan befintliga flerbostadshusen och uthuset på Falken 4 föreslås skyddas
mot exteriör förvanskning och rivning. För att skapa en god boendemiljö för
de boende inom Falken 4 föreslås att innergården inte bebyggas. Det
tillkommande behovet av totalt sju parkeringsplatser för bil efter reduktion ska
ordnas på innergården. Vidare möjliggör planförslaget för två
komplementbyggnader i planområdets nordöstra del med en reglerad
nockhöjd. Där planeras miljörum för avfall och cykelparkering. Vid
soptömning placeras sopkärlen vid infarten.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs
därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna
behovsbedömning.
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Inledning
En planbeskrivning 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 eller
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och
de bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen. Benämningen ”Planförslag” innebär att planen
beskriver ett förslag som utgör underlag för möjlig utveckling och efter att
detaljplanen vunnit laga kraft är det som gäller.

Bakgrund
År 2013 inkom ansökan om planbesked för Falken 4. Lite mer än ett år senare
tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att Kalmar kommun inte avser att
påbörja en detaljplan för fastigheten Falken 4 eftersom kommunen då ansåg att
ett helhetgrepp borde tas för hela kvarteret Falken när Linnéuniversitetet har
lämnat kvarteret. En av anledningarna var bland annat svårigheten att lösa det
tillkommande behovet av bilparkering. Fyra år senare (år 2016) togs beslut om
att påbörja detaljplanen för Falken 4 innan ett helhetsgrepp kunde tas.
Det aktuella planområdet ingår i det som i Kalmar kommuns översiktsplan
(antagen KF 2013) kallas för Kalmar innerstad. I innerstaden vill kommunen
skapa fler bostäder genom förtätning, främst i form av flerbostadshus. I
framtiden vill Kalmar kommun utveckla stadskärnan mot Malmen med
utgångspunkt i Sveaplan som ligger med anslutning till Malmen och
planområdet för Falken 4. Detaljplanen för Falken 4 är därmed i linje med
Kalmar kommuns riktlinjer för bostadsutveckling.

Syfte med detaljplanen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten.
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Plandata
Planområdet ligger i stadsdelen Västra Malmen och utgör den sydöstra delen
av kvarteret Falken. I öst angränsar planområdet till Linnégatan, i söder till
Esplanaden, i väst till byggnaden Seminaristhemmet som idag används av
Linnéuniversitetet och i norr med Nisbethska skolan som också används av
Linnéuniversitetet. Planområdet är privatägt och utgör cirka 1400 kvadratmeter
mark.

Planområdet Falken 4

Det rödmarkerade området visar planområdet för Falken 4.

Linnéuniversitetet

Nisbethska skolan
Linnégatan

Seminaristhemmet

Esplanaden
Det rödmarkerade området visar planområdets geografiska avgränsning på Västra Malmen.
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Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjats efter 1 januari
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02.
Planens preliminära tidsplan:

PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

1-2:A KVARTALET
2017

3:E KVARTALET
2017

Synpunkter

Synpunkter

ANTAGANDE
4:E KVARTALET
2017

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande
revideringsarbeten.

LAGA
KRAFT
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Nuläge
Mark- och vattenförhållanden
Planområdet utgörs av jordarten morän och bedöms ha goda geotekniska
förhållanden för nybyggnation. Markhöjden inom planområdet ligger på cirka
sju meter över nollpunkten (höjdsystemet RH2000). Planområdet har en
relativt flack topografi.
Inga kända verksamheter har funnits inom planområdet som gör att marken
misstänks vara förorenad.

Natur
Innergården är till viss del planterad med gräs och har tre fruktträd. Längs med
de två befintliga bostadshusen finns en asfalterad väg. Framför det mindre
huset som idag används som förråd är marken grusad. Naturen är främst av
betydelse för de boende inom fastigheten Falken 4. Se bilder nedan.

Innergården på Falken 4 som består av delvis gräsplantering, grus och asfalt. På bilden till
höger syns de tre fruktträden som står där idag.

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Bebyggelse och kultur
Bebyggelseområdet
Vid 1800-talets mitt bestod Västra Malmen till stor del av obebyggd åkermark.
Först år 1877 planlades området som en del av Kalmars första moderna
stadsplan upprättad av C H Öhnell. Stadsplanen illustrerade längsgående
planteringar som löpte genom de flesta kvarteren och funktionen för dessa, likt
Esplanaden, var troligen brandgator och hälsofrämjande grönstråk.
Bebyggelsen som byggdes bestod främst av bostadshus men även av enstaka
fabriker. Det som byggdes var främst traditionell kvartersbebyggelse med
byggnadskroppar utmed tomtgränserna och slutna gatuliv. År 1903 när
utbyggnaden av Västra Malmen nådde kvarteret Falken upprättades en ny
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stadsplan ritad av stadsplanearkitekten P O Hallman i enlighet med det nya
seklets trädgårdsstad som bestod av mjukare och mer oregelbundna former
som gav större variation åt stadsbilden. Byggnaderna vittnar därmed om ett
annat byggnadssätt och stil som är från en annan tid och stadsbyggnadsideal.
Kvarteret Falken tillkom således ursprungligen i brytningen mellan två
stadsplaner med två olika stadsbyggnadsideal, som kan anas i kvarteret än idag.
Falken 4 var den första tomten som bebyggdes enligt 1877 års stadsplan.
Tomten bebyggdes med en traditionell kvartersbebyggelse där byggnaderna
lades i tomtgränserna med brandmurar mot grannen, huvudbyggnaden ut mot
”den fina” gatan och gårdshuset utformat som ett halvt gårdshus i tomtgräns.
Gathuset stod klart år 1899 och gårdshuset stod färdigt år 1904. Ett uthus
fanns förlagt i gränsen mot brandgatan i kvarteret. Fastigheten är sig lik än
idag, frånsett att uthuset ersattes av ett nytt uthus år 1924.
År 1907 uppfördes Nisbethska skolan som angränsar till planområdet i norr.
Byggnaden är byggd i utpräglad jugendstil och ligger i gatuliv. Nisbethska
skolan användes som kommunal flickskola. År 1908 byggdes
Seminaristhemmet, även det i jugendstil, på fastigheten väster om Falken 4.
Seminaristhemmet var från början tänkt att användas som privatbostad men
kom från 1920-talet att användas som elevhem för Rostads
lärarinneseminarium, som ligger tvärs över Esplanaden. Byggnaden lades i
gatuliv, precis som Nisbethska skolan. Byggnaden som ligger längst i väster i
kvarteret Falken kallas för Bruunska villan och byggdes år 1910. Huset är ritat
av J Fred Olsson i jugendstil, till skillnad från Seminaristhemmet och
Nisbethska skolan placerades den mitt på tomten. Under större delen av 1900talet skedde få förändringar i kvarteret Falken. I slutet på 1960-talet ombildades
Lärarhögskolan och togs över av Nisbethska skolan. År 1970 byggdes
Musikhuset i kvarteret Falken. I slutet av 1900-talet utvecklades kvarteret
Falken till ett högskolecentrum och samtliga fastigheter i kvarteret Falken,
förutom Falken 4, används idag av högskolan.
Se översiktskarta på nästa sida.
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Nisbethska skolan
Uthuset

Seminaristhemmet

Bruunska villan

Gathuset

Gårdshuset
Rostads lärarseminarium

Översiktskarta där planområdet är markerat i rött.

Befintliga byggnader på Falken 4
Flerbostadshus mot Esplanaden
Flerbostadshuset som ligger längs med Esplanaden byggdes år 1899 i två
våningar och har idag även en inredd vindsvåning. Mindre förändringar har
gjorts sedan uppförandet och Kalmar läns museum gör bedömningen att
byggnaden har ett i huvudsak bevarat utseende både sett till material, volym
och detaljer. Sockel och grund är utförda i huggen granit och stommen i tegel.
Fasaden mot gatan är slätputsad med en rusticerad bottenvåning medan
fasaden mot innergården har ett enklare utförande i spritputs med slätputsade
omfattningar. Putsen är idag avfärgad i en relativt kraftig gul kulör med vita
fönsterlister. Taket är täckt av tvåkupigt lertegel. På fasaden mot gatan finns ett
hörntorn i fransk renässansstil med en skifferimiterande plåt och krönt av en
smidesvimpel. I mitten på fasaden finns även en smidesbalkong. Många av de
befintliga fönstren är i original med t- eller korsformade mittposter och
munblåst glas.
Se bilder på nästa sida.
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Flerbostadshuset närmast Esplanaden är uppfört i två våningar och
inredd vindsvåning. Byggnaden har i huvudsak ett bevarat utseende
både sett till material, volym och detaljer. (Kalmar läns museum, Lotta
Lamke.)

Hörntorn i fransk renässansstil med
en skifferimiterande plåt och krönt
av en smidesvimpel. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)
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Fönster i original med t- eller
korsformade mittposter och
munblåst glas. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)

Smidesbalkong placerad i mitten på fasaden mot Esplanaden.
(Kalmar läns museum, Lotta Lamke.)

Flerbostadshus på gården
Gårdshuset stod färdigt år 1904 med huvudfunktion som flerbostadshus.
Byggnaden är uppförd i två våningar och en inredd vindsvåning. Den har i
huvudsak ett bevarat utseende sedan uppförandet både sett till volym, material
och detaljer. Gårdshuset är uppfört i ett så kallat halvhus med en hög
brandmur mot grannfastigheten i väster och rum som vetter mot innergården.
Den södra gaveln är sammanbyggd med gathusets kökstrappa och den norra
gaveln slutar cirka sex meter från den norra tomtgränsen på grund av den
obebyggda brandgata som skulle finnas i kvarterets inre. Byggnaden har således
en framträdande fasad mot innergården. Grund och sockel är utförda i huggen
granit med stomme av tegel precis som flerbostadshuset mot Esplanaden.
Byggnadens mittparti skjuter ut någon meter från fasadlivet och reser sig i en
frontespis. Fasaden mot innergården har samma typ av putsutförande som
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flerbostadshuset mot Esplanaden, det vill säga med spritputs med slätputsade
omfattningar. Gaveln mot norr är slätputsad. Färgsättningen är densamma som
flerbostadshuset mot Esplanaden. Det brutna taket är täckt av rödmålad
bandplåt och försett med fyra takkupor. På taket ovanför frontespisen finns
ytterligare två takkupor. De flesta fönster är i original med korsformade
mittposter och munblåst glas.
Se bilder nedan.

Gårdshuset har en framträdande fasad mot innergården.
(Kalmar läns museum, Lotta Lamke.)

Gårdshusets norra gavel som
möter brandgatan. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)

Mittpartiet skjuter ut någon
meter från fasadlivet och reser
sig i en frontespis. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)

Gårdshuset är uppfört i ett så kallat halvhus med en hög
brandmur mot grannfastigheten i väst. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)
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Uthus
Uthuset på innergården ritat av J Fred Olsson byggdes år 1924 för den
ursprungliga funktionen verkstad, garage och cykelskjul. Uthuset är en liten
byggnad i en våning med loft. Byggnaden ligger på gårdens norra del med
norrfasaden i linje med gårdshusets norrgavel så att 1877 års
plantering/brandgata markerades. Byggnaden består idag av två rum och en
trappa upp till loftet. Grunden består av betong, stomme i trä och fasaderna är
reveterade i ett utförande som motsvarar de andra fasaderna på gården, det vill
säga i spritputs med slätputsade omfattningar. På västra och norra gaveln har
uthuset två tvåluftsfönster samt ett treluftsfönster i den östra gaveln. Taket är
valmat med tvåkupigt lertegel där nockpannorna har en tidstypsikt kantig form.
På de norra och södra takfallen finns en centralt placerad liten lunettformad
takkupa.

Uthuset ligger på gårdens norra del med norrfasaden i linje med gårdshusets norrgavel så att
1877 års plantering/brandgata markerades. (Kalmar läns museum, Lotta Lamke.)
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Tillgänglighet och infrastruktur
Gaturum
Planområdet angörs direkt från Linnégatan som är dubbelriktad och har
gångväg på båda sidor samt en träd- och gräsplantering längs gångvägen
närmast planområdet. Gaturummet på Linnégatan används flitigt av framförallt
universitetsstudenter från Linnéuniversitetet men även av studenter från Södra
Skolan i Kalmar AB som har sin matsal i de byggnader som Linnéuniversitetet
använder. I söder angränsar planområdet till Esplanaden som är en
dubbelriktad gata med gångväg på ena sidan och gång- och cykelväg på andra
sidan. Mitten av gatan utgörs av en esplanad med träd- och gräsplantering och
möjlighet till att ta sig fram till fots och cykel. Väster om gårdshuset finns ett
promenadstråk av allmän karaktär som har inslag av både grönska och
sittplatser.
Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör en del av Kalmars stadskärna
enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Det finns goda kopplingar både till
cykel och till fots för de boende både på Malmen och in till centrum.

Linnéuniversitetet

Linnégatan

Promenadstråk
Esplanaden
Södra skolan

Planområdet, Falken 4, är markerat med rött.

Parkering
De redan boende inom fastigheten Falken 4 parkerar sin bil på
boendeparkering längs med gatorna. Bilinnehavet och efterfrågan på
parkeringsplatser för bil på Falken 4 kan tänkas ha anpassats efter den
begränsade tillgången. I dagsläget används inte innergården till bilparkering.
Idag finns väderskyddad cykelparkering med möjligheter att låsa fast ramen på
fastigheten.
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Service
Det finns närhet till social service såsom matvarubutik, skola och omsorg.
Livsmedelsbutik finns inom 200 meter och närmaste vårdcentral ligger inom
cirka 40 meter från Falken 4. I samma byggnad som vårdcentralen finns Södra
skolan med årskurs 6-9. I framtiden planeras skolverksamheterna att utökas till
årskurs 4-9.
Se kartor nedan.

Linnéuniversitetet

Backsippans
Montissoriskola
Vårdcentral

Södra skolan

De röda punkterna visar var livsmedelsbutik finns
inom 200 meter. Planområdet är markerat med
röd streckad linje.

Kartan markerar den närmaste grundskola (Södra
skolan), förskola (Backsippan Montissoriskola),
universitet (Linnéuniversitetet) och vårdcentral.
Planområdet är markerat med röd streckad linje.

Teknisk försörjning
Dagvatten & VA
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Dagvattnet från fastigheten avleds idag till dagvattennätet i
Linnégatan. Fastighetens befintliga spill- och dricksvattenanslutning finns i
Esplanaden där det också finns ytterligare en servisledning för dagvatten.
Planområdet omfattas av hårdgjorda ytor och gräs. Gräsytan bidrar till viss
fördröjning och rening av dagvatten.
Detaljplaneområdet ligger inom ett mindre avrinningsområde som rinner ut i
Systraströmmen. Planområdet påverkar därmed indirekt Kalmarsund som
enligt vattendirektivets klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på
grund av övergödning och grumlighet) och en god kemisk status. I nuläget sker
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ingen rening av dagvattnet vid det utlopp som dagvatten från planområdet
avleds till.
El & fjärrvärme
De två befintliga flerbostadshusen på Falken 4 är anslutna till elnät och
fjärrvärme vid Linnégatan.
Avfallshantering
Idag ordnas avfallshantering inom fastigheten i samband med befintlig infart.
Det saknas miljörum.

Störning och risk
Buller
Enligt bullerförordningen (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och 50
dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. I samband med
detaljplanearbetet för Falken 4 har ett översiktligt PM för buller tagits fram. År
2006 uppmättes årsmedeldygnstrafiken på Esplanaden till totalt 8541 fordon
varav 4,7 procent tung trafik. Därtill har körfälten på Esplanaden blivit smalare
och avståndet till vägmitt har ökat. Den skyltade hastigheten har även ändrats
från 50 km/h till 40 km/h. Enligt kommunens övergripande bullerkartläggning
som är baserade på trafikmätningen gjord 2006 är påverkan från Esplanaden in
på Linnégatan där den tillkommande byggnaden planeras cirka 45-50 dB(A). Se
bild nedan.

Den ekvivalenta ljudnivån från Esplanaden är 45-50 dB(A) vid den tillkommande
byggnadens fasad. Blå markering visar den tillkommande byggnadens placering.

Eftersom det saknades trafikmätningar på Linnégatan gjordes nya mätningar i
samband med uppstarten av detaljplanen för Falken 4 (januari 2017).

Samhällsbyggnadskontoret

17(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Vardagsdygnstrafiken uppmättes till 614 fordon varav 2,9 procent tung trafik.
Kommunen bedömer att trafikmängden inte kommer att öka nämnvärt under
de närmaste åren. Den skyltade hastigheten är 30 km/h och avståndet till
vägmitt är cirka 10 meter. Boverket tillsammans med SKL har tagit fram en
modell för beräkning av ekvivalenta ljudnivåer vid 1-5 våningsbostäder.
Modellen baseras på trafikmängd, skyltad hastighet och avstånd från vägmitt.
Vid indata på 1200 fordon med hastigheten 40 km/h samt 10 meter till vägmitt
är den ekivalenta ljudnivån 55 dB(A). En halvering av trafikmängden ger en
bullerdämpning på cirka 3 dB(A). Eftersom trafikmängden på Linnégatan är
614 fordon beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 55-3 = 52 dB(A). Den
skyltade hastigheten är dessutom 10 km/h lägre, vilket innebär att den totala
påverkan från Linnégatan vid den tillkommande byggnadens fasad blir 52-2 =
50 dB (A).
Trafiken på övriga gator i närområdet bedöms inte påverka ljudnivåerna vid
den tillkommande byggnadens fasad. Enligt kommunens övergripande
bullerkartläggning påverkar inte ljudnivåerna från järnvägen.
Den sammanlagda bullerpåverkan vid den tillkommande byggnadens fasad från
Esplanaden och Linnégatan beräknas vara 50+50 dB(A), vilket ger 53 dB(A)
(ökningen av två lika stora bullerkällor är cirka 3 dB(A)). Ljudnivån understiger
därmed riktvärdet på 60 dB(A). Om trafikmängden skulle fördubblas de
närmaste åren skulle det medföra 3 dB(A) ökning, det vill säga 56 dB(A). Även
då klarar den tillkommande byggnaden riktlinjerna för ljudnivån med god
marginal. Inga uteplatser är planerade mot Linnégatan så hänsyn behöver inte
tas för maxvärden. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen lever upp till
riktvärdena enligt den nya Trafikbullerförordningen båda i nutid och i
framtiden.
Det befintliga flerbostadshuset vid Esplanaden påverkas av höga ljudnivåer.
Samtidigt bedöms byggnaden som kulturhistoriskt värdefull och skyddas i
detaljplanen mot rivning och exteriör förvanskning. Kommunen gör
bedömningen att en så pass stor åtgärd som att minst hälften av rummen i
varje lägenhet måste vara orienterade mot en tyst sida, inte kommer att
genomföras eftersom byggnaden skyddas både mot exteriör förvanskning och
rivning i detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd skulle påverka
byggnadens kulturhistoriska värde negativt.
Radon
Planområdet är enligt Kalmar kommun klassat som normalriskområde för
radon (10-50 kBq/m3 jordluft).
Översvämning
Planområdets markhöjd ligger över + 2,8 meter över nollplanet (RH2000) och
därav föreligger ingen risk för översvämning i framtiden.
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Planförslag
Bebyggelse
Tillkommande bebyggelse
Planförslaget möjliggör för ett tillkommande flerbostadshus på fastigheten
Falken 4. Den tillkommande byggnaden tillsammans med iordningställandet av
uthuset möjliggör för cirka 20 lägenheter. Förslag på lägenhetsfördelning i den
tillkommande byggnaden är fyra stycken 1 rum och kök, åtta stycken 2 rum
och kök och sex stycken 3 rum och kök. Planförslaget möjliggör även att
uthuset iordningställas till en lägenhet. Det skulle innebära ett behov om nio
bilparkeringsplatser och efter att ha skrivit på avtal om att ingå i bilpool kan 20
procent reduktion göras. Behovet blir då sju parkeringsplatser för bil. Totalt
går det att lösa sju bilparkeringsplatser på innergården och därav förespråkas
föreslagen lägenhetsfördelning som resulterar i behov av tillgång till sju
bilparkeringsplatser. Läs mer under parkering.
För att den tillkommande byggnaden ska passa in i bebyggelseområdet föreslås
dess placering, utformning och utförande regleras i detaljplanen. Exempelvis
ska burspråk och utskjutande balkonger inte placeras mot gata, byggnaden ska
utföras i putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, vinden får inredas och
takkupor får anordnas som upptar maximalt 50 procent av fasadens längd.
Förutom att detaljplanen reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in
i bebyggelseområdet bidrar regleringen även till ett stadsmässig och integrerat
gaturum mot Linnégatan. Genom att placera huvudentrén mot Linnégatan
koncentreras rörelsen till gaturummet och kan bidra till en ökad upplevelse av
rörelse och därmed trygghet. Användningen och utformningen av byggnaden
har även reglerats så att entréplanet kan användas, förutom för bostadsändmål,
även för centrumverksamheter som kan bidra till aktiva fasader. De aktiva
fasaderna hänger ihop med innerstadens utformning och kan bidra till en ökad
upplevelse av trygghet och variation. Byggrättens placering i gatuliv vid
Linnégatan har även gjorts med hänsyn till att skapa en tydlig avgränsning av
gaturummet. Den högsta byggnadshöjden regleras i detaljplan till 13,8 meter
över markhöjd vid gata och den maximala takvinkeln till 35 grader.
Byggnadshöjden och takvinkeln har reglerats så att den tillkommande
byggnaden ska vara underordnad Nisbethska som har en byggnadshöjd på 14,4
meter och en totalhöjd på cirka 20 meter över mark. Den tillkommande
byggnaden kommer ha en maximal totalhöjd på cirka 18,0 meter. Det innebär
att Nisbethska kommer fortsätta att ha en dominerande roll i
bebyggelseområdet.

Samhällsbyggnadskontoret

19(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Tillkommande byggnad

Fasad mot Linnégatan. Till vänster befintliga byggnader på Falken 4, i mitten skissförslag på
tillkommande byggnad och till höger Nisbethska skolan. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Esplanaden. Fasad
längt fram till vänster visar det befintliga flerbostadshuset mot Esplanaden, fasaden med det
gråa taket visar den tillkommande byggnaden, fasaden längst bak visar Nisbethska skolan och
fasaden åt höger visar byggnaden som angränsar planområdet i öster. (Atrio Arkitekter, AnnaMi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Vy från Esplanaden. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)
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Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Nygatan. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)

Den tillkommande byggnaden kommer inte att bidra med skuggor som stör
varken innergården eller omgivande bebyggelse. Det beror dels på byggnadens
placering i den östra delen av planområdet, men även på att gaturummet på
Linnégatan är brett.
Se skuggstudie på följande två sidor.

Samhällsbyggnadskontoret

21(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Skuggstudie kl. 09.00 April. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 13.00 April. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 17.00 April. (Modell: Atrio Arkitekter,
Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 19.00 April. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 09.00 September. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 13.00 September. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)
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Skuggstudie kl. 17.00 September. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 19.00 September. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 09.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 13.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 17.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 19.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)
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Skydd av befintlig bebyggelse
Både flerbostadshuset mot Esplanaden och flerbostadshuset på gården bedöms
vara särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader enligt Plan- och bygglagen 8
kap. 13§. Byggnaderna har ett tydligt kulturhistoriskt uttryck och en stor
betydelse för omgivande stadsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värde beror
främst av att deras exteriörer bevarats med en så hög grad av ursprunglighet.
Byggnaderna utgör ett tidstypiskt och viktigt inslag i stadsmiljön längs med
Esplanaden och i anslutning till kvarteren på Västra Malmen som byggdes
under 1800-talets slut och 1900-talets början. Byggnaderna uttrycker i såväl
helhet som detaljer det sena 1800-talets stadsbyggande och arkitektur. Även
uthuset bedöms vara en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden har ett
historiskt uttryck och stor betydelse för gårdsmiljön. Uthusets främsta värde
ligger i att det stärker det historiska intrycket av gårdsmiljön på Falken 4,
genom att vara en tydlig äldre, liten komplementbyggnad. En del av
byggnadens värde består i att den ritades av stadsarkitekt J Fred Olson som
genom sina många byggnader präglat stadsbilden i Kalmar och på Malmen.
Flerbostadshusen föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och rivning.
Uthuset föreslås skyddas med varsamhet från exteriör förvanskning.
Bygglovsplikten föreslås utökas till att gälla alla exteriöra kulörändringar och
materialbyten för de befintliga byggnaderna som är skyddade med q och k.
Byggnaderna ska underhållas så att deras särskilda kulturhistoriska värden
består.
Värdefulla karaktärsdrag på flerbostadshus mot Esplanaden
Flerbostadshuset mot Esplanaden och flerbostadshuset mot gården föreslås
skyddas mot exteriör förvanskning och rivning. De exteriöra karaktärsdrag som
är värdefulla att bevara vid eventuella förändringar av flerbostadshuset mot
Esplanaden är:
- Byggnadens läge i gatulivet och byggnadsformen som går ”över hörn” i
kvartershörnet.
- Huvudfasadens välbevarade och tidstypiska putsarkitektur från
sekelskiftet 1900. Dess representativa uttryck, symmetri och
framträdande formelement i smidesbalkong, frontespiser, små takkupor
och hörntorn.
- Skillnaden i uttryck mellan de arbetade gatufasaderna, den enklare
utformade gårdsfasaden och den råa brandgaveln mot grannen.
Gårdsfasaden (norrfasaden) med en huvudsaklig fönstertyp och ett
putsutförande som harmonierar med gårdshusets fasad och håller
samman gårdsmiljön. Brandväggens råa och slutna yta.
- Byggnadens traditionella material samt äldre byggnadsdelar med hög
material- och hantverksmässig kvalitet.
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Värdefulla karaktärsdrag på flerbostadshus på gården
Flerbostadshuset på gården föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och
rivning. De exteriöra karaktärsdrag som är värdefulla att bevara vid eventuella
förändringar av flerbostadshuset på gården är:
-

-

Byggnadens form, läge och uppbyggnad som ”halvhus”. Den högresta
brandväggen mot väster och norrgaveln som avslutas mot 1877 års
plantering/brandgata i kvarterets inre. Brandväggens råa och slutna yta.
Ostfasadens utförande som harmonierar med gathusets gårdsfasad och
håller samman gårdsmiljön. Fasadens enkelhet med symmetrisk
uppbyggnad, ett fåtal fönstertyper och ett relativt enkelt putsutförande
som understryker innergårdens alldagliga natur och kontrasterar mot
fastighetens dekorerade gatufasader.
Byggnadens traditionella material samt äldre byggnadsdelar med hög
material- och hantverksmässig kvalitet.

Värdefulla karaktärsdrag på uthuset
Uthuset på gården föreslås skyddas mot exteriör förvanskning. De exteriöra
karaktärsdrag som är värdefulla att bevara vid eventuella förändringar av
uthuset är:
-

Byggnadens karaktär av uthus som ges av dess skala samt av den rikliga
förekomsten av portar/dörrar (indikerar småutrymmen).
Byggnadens proportioner, det nätta valmade taket med de små
takkuporna.
Byggnadens fasadutförande som ansluter till fastighetens övriga
gårdsfasader.
Byggnadens traditionella material samt byggnadsdelar med hög
material- och hantverksmässig kvalitet.

Förändring av natur
Planförslaget innebär att den del av fastigheten som har grönska i form av gräsoch trädplantering exploateras. Det innebär att närheten till natur och
rekreation försämras för de boende inom Falken 4. Dock görs bedömningen
att det finns goda möjligheter till rekreation i närområdet. Exempelvis finns
Esplanaden och gångvägen som slingrar sig fram på intilliggande fastighet
Falken 3. Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park med goda
rekreationsmöjligheter.
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Tillgänglighet och infrastruktur
Gaturum
Som beskrevs under rubriken Tillkommande bebyggelse regleras den tillkommande
byggnaden på ett sätt som syftar till att bidra till ett integrerat och stadsmässigt
gaturum på Linnégatan. Placeringen av huvudentrén mot gatan syftar till att
koncentrera rörelsen till gaturummet. Regleringen av att burspråk eller
utskjutande balkonger inte får placeras mot gata och att byggnaden ska utföras
i putsfasad syftar även till att skapa ett enhetligt gaturum längs med Linnégatan
och på Västra Malmen i helhet.
Parkering
I dokumentet Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun (antagen 2016)
framhålls att för äldre fastigheter kan det hända att parkeringsefterfrågan för
den befintliga fastigheten inte är tillgodosedd. Samhällsbyggnadsnämnden har
då rätt att hävda PBL:s parkeringskrav för hela fastigheten i skälig utsträckning,
men praxis är att man endast ställer krav på de extra parkeringsplatser som den
tillkommande byggnaden medför. I denna detaljplan ställs parkeringskraven
endast på nybyggnationen. De befintliga bostäderna på Falken 4 byggdes i
början av 1900-talet och bebyggelsestrukturen på Malmen är inte planerad för
de parkeringsnormer vi använder oss av idag vid planering av bostäder och
verksamheter. Därav är möjligheterna mycket begränsade vad gäller att
tillgodose behovet av parkeringsplatser för bil i efterhand för de
bostadsbyggnader som redan är byggda på fastigheten. Därtill kan det även
tänkas att efterfrågan på bilparkering har anpassats efter den begränsade
tillgång som finns idag.
En trafikutredning har tagits fram av Ramböll (2017) i samband med arbetet
med detaljplanen för Falken 4. Den föreslagna byggnationen av ett
flerbostadshus samt omvandlingen av den befintliga förrådsbyggnaden till en
lägenhet skulle medföra ett utökat behov av nio parkeringsplatser för bil, varav
en som ska vara anpassad för person med funktionshinder. Behovet av de nio
parkeringsplatserna är beräknade utifrån lägenhetsfördelningen som redovisas i
nedanstående tabell. Lägenhetsfördelningen är framtagen av fastighetägaren.

Tabellen visar beräkning av grundtal för parkeringsbehovet på Falken 4. (Ramböll, André
Kingstedt.)

Fastighetsägaren avser att ansluta lägenheterna till en bilpool vilket gör att
parkeringsantalet kan reduceras till att bli sju parkeringsplatser för bil, varav en

Samhällsbyggnadskontoret

26(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

är anpassad för person med funktionshinder. Enligt Riktlinjerna för parkering i
Kalmar kommun ska parkering i första hand lösas på den egna fastigheten.
Därav ska de totalt sju bilparkeringsplatserna ordnas på innergården på Falken
4. För att gården ska vara tillgänglig för de boende på Falken 4 som inte
använder bil reglerar detaljplanen att maximalt sju parkeringsplatser för bil får
ordnas på innergården. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför ett
större behov av tillgång till bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna
inte genomförs ska platserna ordnas på en annan fastighet genom att skapa en
gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt eller genom
parkeringsköp i samband med ansökan om bygglov. Möjligheten att lösa
parkering på en annan fastighet är dock begränsad på Malmen eftersom
belastningen av bilparkeringar är hög. Därav bör fastighetägaren noga avväga
lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder för att kunna möta kravet om
behovet av tillgång till bilparkeringsplatser.

Skiss på hur de sju parkeringsplatserna kan ordnas på innergården. (Atrio Arkitekter.)

Det befintliga behovet av cykelparkeringsplatser är 29 stycken. Tillskottet av
fler lägenheter skulle medföra ytterligare ett behov av 35 platser. Totalt finns
ett behov av 64 parkeringsplatser för cykel. Dessa ordnas inom fastigheten.
Görs reducerande åtgärder för att minska tillgången till bilparkering ställs en
högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska det finnas
goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade förvaringsmöjligheter.
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In- och utfart
Trafikutredningen (Ramböll, 2017) har studerat in- och utfarten till Falken 4.
Normalt eftersträvas en fri sikt på 2,5 meter mot gångbanor vid
fastighetsutfarter. Med placeringen av den nya byggnaden enligt planförslaget
uppnås en fri sikt på 1,5 meter. För att uppnå en fri sikt på 2,5 meter krävs det
att byggrätten för den tillkommande byggnaden minskas med 2,5 x 12 meter
mot infarten. Bedömningen görs att den fria sikten på 1,5 meter är tillräcklig på
Falken 4 eftersom trafikflödet på in- och utfarten begränsas i detaljplanen
genom bestämmelsen att maximalt sju parkeringsplatser får ordnas på
innergården. Samtidigt är hastigheten på in- och utfarten och Linnégatan låg
vilket fördhindrar rörelser i högt tempo. I dagsläget är sikten begränsad till 1,5
meter eftersom det finns en häck planterad i tomtgräns. Sikten på in- och
utfarten fungerar bra i dagsläget och bedöms även fungera bra i framtiden.
Räddningsväg
Befintliga byggnader på fastigheten kan utrymmas genom stegutrymning.
Utrymning från den tillkommande byggnaden kan göras med stege från plan
ett, två och tre. Utrymning från plan fyra och den inredda vinden kan behöva
göras med höjdfordon. Uppställning av höjdfordon görs på Linnégatan.
Lägenheterna ska vara utformade på fjärde våningen och vindsvåningen så att
utrymning kan göras från Linnégatan. Det ska speciellt uppmärksammas vid
bygglovsskedet.

Ny service
Planförslaget möjliggör för användningen centrumverksamheter i bottenplan i
samtliga byggnader på Falken 4. Planområdet utgör en del av Kalmars
stadskärna och det är därför viktigt att det finns möjlighet för
centrumverksamheter att etablera sig i detta område. Byggnadshöjden i den
tillkommande byggnaden föreslås regleras så att bottenvåningens rumshöjd ska
vara minst 3 meter. På så sätt finns goda möjligheter att använda bottenplanet
för centrumverksamheter i framtiden.

Förändring av teknisk försörjning
VA & Dagvatten
Planområdet ligger inom Kalmar kommuns verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten. Vid önskemål kan nya servisledningar för samtliga
vattentjänster ordnas i Linnégatan för att eventuellt underlätta VAanslutningen för den tillkommande byggnaden. Anläggningen av
servisledningarna utförs av Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande
VA-taxa.
Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige januari 2016.
I den beskrivs principer för dagvattenhantering. En princip är att dagvatten ska
omhändertas lokalt nära källan där det uppstår. För att bidra till en minskad
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föroreningsbelastning från dagvatten samt fördröja den ökade belastningen av
dagvattnet som exploateringen medför ska minst 50 procent av markytan
mellan byggnaderna bestå av genomsläppligt material. Den tillkommande
byggnaden kommer även vara direkt ansluten till det kommunala
dagvattennätet. I området finns nya dagvattenledningar nedgrävda. Kalmar
Vatten har gjort modellberäkningar för den ökade volymen dagvatten som
exploateringen på Falken 4 bidra till. Beräkningarna visar att med den
föreslagna åtgärden om att marken mellan byggnaderna ska bestå av minst 50
procent genomsläppligt material kan dagvattenledningen i Linnégatan
omhänderta de volymer som den nya byggrätten bidrar till.
Även om det finns ett kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena
dagvatten så ska exploatören göra så mycket som möjligt genom fördröjning
och lokalt omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten för att
minska miljöbelastningen. Fördröjning av dagvatten på fastigheten kan
exempelvis ske genom trög avvattning. Trög avvattning kan uppnås med
exempelvis gröna ytor, gröna tak, svackdiken med makadamstråk eller rain
gardens. En kombination av vegetationsbeklädd infiltrationsyta och
underliggande hålrumsmagasin är att föredra då både fördröjning och rening av
dagvatten genom filtrering och växtupptag kan ske. Detta ger ett robust system
som är bättre rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett
framtida förändrat klimat. Eftersom exploateringen medför en ökad andel
hårdgjord yta på fastigheten föreslås att dagvatten i så stor utsträckning som
möjligt omhändertas lokalt där källan uppstår.
I samband med exploateringen kommer gräsmattan att bebyggas och den
naturliga fördröjningen som grönområdet medför försvinna. Det innebär en
högre belastning av dagvatten på de delar av tomten som har genomsläppligt
material och i det kommunala dagvattensystemet. En ökad volym dagvatten
kommer därmed att hamna i Systraströmmen och nedströms recipient,
Kalmarsund. En del av dagvattnet kommer att hamna direkt i
dagvattenledningarna utan att renas genom fördröjning. Dock görs
bedömningen att den ökade volymen dagvatten inte kommer att påverka
miljökvalitetsnormerna för Kalmar sund. I planen föreslås att 50 procent av
marken mellan byggnaderna ska bestå av genomsläppligt material för att
dagvattnet ska kunna fördröjas och renas. Marken inom planområdet är inte
förorenad och i framtiden kommer den att användas till framförallt bostäder
vilket inte bedöms påverka dagvattnet negativt ur föroreningssynpunkt.
Elnät och fjärrvärme
Det finns goda möjligheter att ansluta till elnät vid samma punkt som de två
befintliga bostadshusen redan är anslutna till, i den sydöstra delen av
planområdet vid Linnégatan. Det finns även goda möjligheter att ansluta till
fjärrvärme från en punkt öster om planområdet på Linnégatan där de två
befintliga bostadshusen idag är anslutna.
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Avfallshantering
Avfallshantering ska ordnas i eller vid tillkommande byggnaden i anslutning till
infarten. Den ska antingen ordnas som en del av byggnaden eller genom en
underjordisk lösning. Det innebär att avfallskärlen blir lättillgängliga vid
soptömning samtidigt som de ordnas på ett sätt som bidrar till en god
boendemiljö samt är tillgängliga för de boende. Se bild nedan.
Tillkommande byggnad
Plats för permanent
anordning av
avfallshantering. Antingen
som del av den tillkommande
byggnaden eller utanför i
anslutning till infart.

Flerbostadshus på
gården

d

Flerbostadshus mot Esplanaden

Behov av åtgärd mot störning och risk
Buller
Den ekvivalenta ljuddnivån vid det befintliga flerbostadsuset mot Esplanaden
överskrider den rekommenderade nivån vid bostadsbebyggelse. Detaljplanen
reglerar inte skydd mot buller för befintligt flerbostadshus mot Esplanaden.
Kommunen gör bedömningen att en så pass stor åtgärd att minst hälften av
rummen i varje lägenhet behöver vara orienterade mot en tyst sida inte
kommer att genomföras eftersom byggnaden skyddas mot exteriör
förvanskning och rivning i detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd
skulle påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt.

Radon
Som nämndes under rubriken Störning och risk är planområdet enligt Kalmar
kommun klassat som normalriskområde för radon (10-50 kBq/m3 jordluft) i
dagsläget. Det innebär att radonskyddad grundläggning kan behövas vid
byggnation.
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Brandspridning
En förstudie har gjorts för att klargöra risken för brandspridning mellan
byggnader i samband med framtagandet av detaljplanen för Falken 4 och
gestaltningen av den tillkommande byggnaden. För att klargöra risken för
brandspridning har en strålberäkning gjorts för att ge en grov indikation på
omfattningen av fönsterytor som kan utföras oklassade på den tillkommande
byggnaden. Resultatet visar på att den maximala strålningen från
flerbostadshuset längs med Esplanaden på Falken 4 mot den tillkommande
byggnadens placering uppgår som mest till 12,56 kW/m2. Den maximala
strålningen från Nisbethskas norra fasad på Falken 3 är 10,24 kW/m2. Den
maximala strålningen från gatuhuset och Nisbethska understiger därmed
Boverkets allmänna råd om risk för maximalt 15 kW/m2 värmestrålning.
För den tillkommande byggnadens utformning innebär det vissa restriktioner
vid byggnadens utformning. På fasaden som riktar sig mot flerbostadshuset
längs med Esplanaden får maximalt fyra fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. På fasaden som riktar sig
mot Nisbethska får maximalt sju fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. Ytterväggar ska utföras i
lägst klass EI60. Regler kring byggnadens konstruktion regleras enligt BBR och
uppmärksammas i bygglovsskedet. Därav regleras det inte i detaljplanen.
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Beskrivning av planbestämmelser
Komplementbyggnad
ska utföras så att den
passar in i det
kulturhistoriska
bebyggelseområdet

Marken får inte bebyggas
och maximalt 7
bilparkeringsplatser får
anordnas för att skapa plats
för de boende på
innergården. Minst 50 % av
marken ska bestå av
genomsläppligt material för
att dagvattnet ska renas.

Den tillkommande byggnaden regleras
så att den ska passa in i
bebyggelseområdet och för att skapa ett
integrerat och levande stadsrum på
Linnégatan.
Möjlighet till centrumändamål
på bottenplan
Får endast byggas för
avfallhantering

Befintliga byggnader skydds mot rivning
och exteriör förvanskning

Kvartersmark
• Hela planområdet utgörs av användningen bostäder, där service tillåts
på entréplan. Även om samtliga byggnader inom Falken 4 kommer att
användas för bostadsändamål i dagsläget så finns möjligheten att i
framtiden utnyttja entrévåningarna i samtliga byggnader på Falken 4 för
centrumverksamheter. Byggnadshöjden i den tillkommande byggnaden
föreslås regleras att bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3 meter.
•

Den delen av byggrätten som ligger i anslutning till infarten får endast
byggas för användningen avfallshantering. Avfallshantering ska
antingen ordnas inom byggrätten för den tillkommande byggnaden
eller som en tillbyggnad inom redovisat område på plankartan.
Nockhöjden för eventuell tillbyggnad får maximalt vara 3 meter.

•

Huvudentrén ska placeras mot gata och syftar till att byggnaden dels
ska passa in i bebyggelseområdet men även för att skapa ett integrerat
och levande stadsrum på Linnégatan. Byggnadshöjden regleras till 13,8
meter över markhöjd och takvinkeln till maximalt 35 grader. Det är för
att byggnaden ska vara underordnad Nisbethska. Vind får inredas och
takkupor får anordnas som upptar maximalt 50 procent av varje fasads
bredd. Takkuporna får inte ordnas så de skjuter ut utanför
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fastighetsgränsen. Tak får stick ut maximalt 50 centimeter utanför
byggnadskropp.
Byggnaden får byggas under mark för att möjliggöra för en källarvåning
som kan fungera som förråd, tvättstuga och plats att ordna tekniska
anordningar för att byggnaden ska ha en god boendemiljö.
•

De områden som regleras med korsmark får förses med
komplementbyggnad. De får även användas för markparkering. Den
högsta nockhöjden är 4 meter över markhöjd. Ny bebyggelse ska
utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska
värden.

•

Marken mellan byggnaderna får inte bebyggas, dock får den ordnas för
maximalt sju parkeringsplatser för bil. Det beror på att fastigheten är
relativt liten och den mark som är mellan byggnaderna är viktig att
hållas fri för att skapa en god boendemiljö för de boende på fastigheten
Falken 4 och möjlighet till att hantera dagvatten. För att bidra till en
minskad föroreningsbelastning från dagvatten föreslås att minst 50
procent av markytan mellan byggnaderna ska bestå av genomsläppligt
material samt all yta som används till bilparkering. Även om det finns
ett kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så ska
all exploatering sträva efter att genomföra uppströmsåtgärder på egen
fastighet för att minska miljöbelastningen. Förslag på åtgärder för lokalt
omhändertagande av dagvatten på fastigheten finns i
planbeskrivningen, se sidorna 27-28.

•

De befintliga flerbostadshusen skyddas mot exteriör förvanskning och
rivning. Båda flerbostadshusen bedöms vara särskilt värdefulla
kulturhistoriska byggnader enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13§.
Byggnaderna har tydliga kulturhistoriska uttryck och en stor betydelse
för omgivande stadsmiljö. De exteriöra karaktärsdrag som är viktiga att
bevara beskrivs för respektive byggnad under rubriken Ny bebyggelse i
planbeskrivningen. Båda flerbostadshusen föreslås ha möjlighet att
inreda vindarna eftersom vindarna är inredda idag.

•

Det befintliga uthuset på innergården skyddas med varsamhet mot
exteriör förvanskning. De exteriöra karaktärsdrag som är värdefulla att
värna om vid framtida ändringar beskrivs under rubriken Ny bebyggelse i
planbeskrivningen.

•

Flerbostadshuset mot Esplanaden är utsatt för höga ljudnivåer. Därav
ska minst hälften av rummen i varje lägenhet vara orienterade mot en
tyst sida vid en väsentlig ombyggnad av lägenheternas planlösningar.
Detta regleras dock inte detaljplan, utan uppmärksammas i
bygglovsskedet.
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Administrativa bestämmelser
• Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
•

Bygglov gäller för alla exteriöra kulörändringar och materialbyten för
befintliga byggnader som är skyddade med q1, q2 och k1. En
bedömning har gjorts av de befintliga byggnaderna på fastigheten
Falken 4 utgör tidstypiska och viktiga inslag i stadsmiljön längs med
Esplanaden och i anslutning till kvarteren på Västra Malmen som
byggdes under 1800-talets slut och 1900-talets början. Byggnaderna
uttrycker i såväl helhet som detaljer det sena 1800-talets stadsbyggande
och arkitektur.
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Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark som angränsar till planområdet
i öst och syd. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av
dessa områden.
Regler och tillstånd
Bygglov gäller för alla exteriöra kulörändringar och materialbyten för befintliga
byggnader som är skyddade med q1, q2 och k1.
Anmälningsplikt gäller vid alla markingrepp, det vill säga att arbetet ska
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas om en fornlämning eller fornfynd
påträffas.
Avtal eller andra överenskommelser
Fastighetägaren avser att ansluta lägenheterna till en bilpool som syftar till att
påverka bilinnehavet så att det minskar. Det innebär att grundtalet för
parkeringsplatser är nio som efter reducering blir sju parkeringsplatser, varav
en ska vara anpassad för person med funktionshinder. För att genomföra
reduceringen ska ett avtal skrivas vid bygglovsskedet som säkrar att beskrivna
åtgärder för reducering genomförs.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen ger möjlighet till att stycka av del av fastigheten. Gemensam
utfart, parkering och övriga tekniska anläggningar bör då lösas med
gemensamhetsanläggning eller servitut.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Rättigheter
Inga rättigheter eller servitut berörs av planförslaget.

Samhällsbyggnadskontoret

35(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Fastighetsägaren ansvarar för nödvändiga utredningar för genomförandet av
detaljplanen såsom geoteknisk utredning och markprojektering.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
• Planförslaget skulle kunna innebära att fastigheten Falken 4 får ett
högre värde med tillskottet av en ny byggrätt för bostäder och
centrumverksamheter.
•

Fastighetsägaren till Falken 4, Fastigheter Pär Sigfridsson AB, ansvarar
för kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och
framtida skötsel av samtliga byggnader inom fastigheten.
Fastighetsägaren har även ansvar för anslutning till tekniska
försörjningsledningar. Anläggandet av servisledningarna utförs av
Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande VA-taxa.

•

Vid byggnation mot Linnégatan bekostar exploatören ingreppen och
återställning av gatan.

•

Vid väsentlig ombyggnad av den inre planlösningen i flerbostadshuset
vid Esplanaden ska minst hälften av rummen i varje lägenhet vara
orienterade mot en tyst sida. Fastighetsägaren ansvarar för eventuella
kostnader för åtgärden.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
• Planförslaget innebär inga kostnader för Samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret eller serviceförvaltningen.
Inlösen
Inga förändringar för pågående markanvändning eller skydd mot exteriör
förvanskning och rivning för de befintliga byggnaderna innebär rätt till
ersättning eller inlösen. De befintliga byggnaderna på fastigheten är sedan
tidigare skyddade mot förvanskning och rivning.
Planavgift
Plankostnaden regleras i ett särskilt avtal och planavgift utgår därför inte vid
bygglov.
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Planens konsekvenser
Planläggning av mark, vatten och byggande ska, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livmiljö för människor i
dagens samhälle och för kommande generationer (Plan- och bygglagen 1 kap.
1§). Därav ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför
för miljön, sakägare och andra berörda framgå i planbeskrivningen (Plan- och
bygglagen 2010:900 4 kap. 34§). Nedan beskrivs konsekvenserna av planens
genomförande i förhållande till att främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av
detaljplanen.
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.

Konsekvenser av planens genomförande
Nedan beskrivs de konsekvenser som föranlett särskild planbestämmelse.
Mark- och vattenförhållanden
Den tillkommande byggnaden innebär ingrepp av marken vid byggrätten.
Natur
Planförslaget medför att tillgången till natur inom fastigheten blir begränsad.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter till rekreation i närområdet.
Exempelvis finns Esplanaden och gångvägen av offentlig karaktär på
intilliggande fastighet, Falken 3. Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park
med goda rekreationsmöjligheter.
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Bebyggelse
Planförslaget möjliggör för flera centralt belägna lägenheter och service i
Kalmar. Att mixa verksamheter och boende är en del av Kalmar kommuns
strategi för att utveckla Kalmar socialt hållbart. Genom att möjliggöra för
lägenheter i varierande storlekar bidrar detta till en blandning av invånare med
olika bakgrund, referenser och ekonomisk möjligheter. Regleringen av den
tillkommande byggnaden på Falken 4 syftar även till att bidra till ett integrerat
gaturum på Linnégatan. Genom att placera byggnaden med fasad i gatuliv och
huvudentrén mot gatan koncentreras rörelsen till det offentliga rummet.
Den tillkommande bebyggelsen har reglerats för att passa in i
bebyggelseområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Byggnaden ska
anpassas till omgivningens särprägel i materialval och detaljeringsgrad.
Stadsbilden kommer delvis att förändras genom den tillkommande byggnaden.
Nisbethska skolans norra fasad kommer till viss del att skymmas sett från
Esplanaden. Dock kommer Nisbethska fortfarande att ha en dominerande roll
i stadsrummet eftersom den tillkommande byggnadens byggnads- och
totalhöjd regleras så att den inte överstiger Nisbethska. Förutom att
Nisbethska fortfarande kommer att vara den högst byggnaden i närområdet
har den dessutom andra drag som framhäver dess särställning så som
proportioner, våningshöjd och dess monumentala entréparti.
Placeringen av tillkommande byggnad i fastighetens nordöstra hörn stämmer
väl överens med både gårdsbilden på Falken 4 och med stadsbilden på Västra
Malmen. En negativ konsekvens, ur kulturhistorisk synpunkt, är att den hittills
obebyggda marken mot fastighetens norra gräns, som enligt 1877 års stadsplan
skulle utgöra plantering/brandgata, bebyggs. Det innebär att signifikanta drag i
den historiska stadsplanen blir otydliga. I helhet är företeelsen närmast osynlig
idag på grund av att plank och gårdsbebyggelse i kvarteret inte försvunnit och
att en byggnad har placerats i brandgatan. I kvarteret Falken som helhet har
strukturen av brandgata aldrig funnits, förutom på Falken 4, eftersom
bebyggelseområdet har byggts ut enligt andra planer och principer. Det
tillkommande husets djup är även rimligt ur kulturhistorisk synvinkel.
Trygghet
Planen möjliggör för centrumverksamheter på bottenplan vilket kan bidra till
att förbipasserande på Linnégatan upplever gaturummet som tryggt. Det
eftersom det möjliggör för aktiviteter dagtid. Planen reglerar även att
huvudentré ska placeras mot gata vilket bidrar till att rörelsen koncentreras till
gaturummet. Rörelsen av människor kan i sin tur bidra till en ökad upplevelse
av trygghet.

Tillgänglighet och infrastruktur
Planförslager medger att parkering får anordnas på innergården. Det innebär
en ökad tillgänglighet för motorfordonstrafik till Falken 4. Bilparkering för
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person med funktionshinder anordnas på innergården vilket är i linje med
Boverkets krav på en plats inom 25 meter från entré. Genom att ordna
bilparkering på innergården blir den mindre tillgänglig för boende som inte
äger bil. Även förbipasserande fotgängare och cyklister får en försämrad
tillgänglighet på Linnégatan. Detta kan tänkas påverka de elever som passerar
fastigheten för att ta sig till Södra skolan och matsalen som ligger norr om
Falken 4. Parkering för bil går inte att lösa på en annan fastighet i närområdet i
dagsläget då belastningen av bilparkering på Malmen är hög. Cykelparkering
anordnas inom planområdet. Det innebär en ökad tillgänglighet för cyklister till
Falken 4. Det innebär också att de boende uppmuntras till att röra sig vilket
kan bidra till en bättre hälsa. Att välja cykeln framför bilen är dessutom
ekologisk hållbart eftersom det inte påverkar luften med luftföroreningar.
Service
Planförslaget möjliggör för centrumverksamheter i bottenplan i det
tillkommande bostadshuset. Det innebär att det i framtiden även finns
möjlighetför serviceverksamheter att etablera sig i ett centralt läge.
Verksamheter i bottenplan skulle även innebära ett mixat utbud av
verksamheter, vilket är en del av Kalmar kommuns strategier för att utveckla
Kalmar.
Teknisk försörjning
Planförslaget möjliggör för ett tillkommande flerbostadshus som kan kopplas
in på befintliga system som finns i Linnégatan och Esplanaden för VA,
dagvatten, el, tele och värme. Det innebär en ökad belastning för de redan
befintliga systemen på Västra malmen. Dock görs bedömningen att det finns
god kapacitet och bra förutsättningar för att ansluta den tillkommande
byggnaden.
I samband med exploateringen kommer en del av fastigheten att hårdgöras,
vilket innebär att den naturliga fördröjningen som gräsmattan medför
försvinner. Dock görs bedömningen att föreslagen reglering att 50 procent av
marken mellan byggnaden ska bestå av genomsläppligt material är tillräcklig för
att omhänderta den ökade volymen dagvatten som exploateringen medför.
Sopkärlen är lättillgängliga vid soptömning och annan tid förvaras de på ett sätt
som bidrar till en god boendemiljö och är tillgängliga för de boende.
Sopkärlens placering vid tömning eller övrig tid förhindrar inte tillgängligheten
för motorfordon och räddningsfordon, då den asfalterade markytan på infarten
har en bredd på 4 meter.
Störning och risk
Planförslaget bidrar till en ökad rörelse av nio bilar i området. Dock bedöms
det ökade antalet vara så pass lågt att det inte påverkar ljudnivån.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut
Planområdet innefattar inga fornminnen eller byggnadsminnen. Vidare berör
planförslaget inget riksintresse och påverkar inte heller strandskyddet.
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2017 har det bland
annat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav
300 småhus, fram till och med år 2018. Målet innefattar även att bebyggelsen
ska vara blandad och att värna om hyresrätten och prioriterar aktörer som
satsar på denna boendeform. Planförslaget är i linje med Kalmar kommuns mål
för bostadsbyggandet år 2017.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium,
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen
för exempelvis bensen.
Planförslaget möjliggör för tillskott av cirka 20 lägenheter vilket även kan
medföra ett ökat tillskott av biltrafik i området. Tillskottet av bilar medför även
tillskott av avgas i luften. Dock bedöms inte tillskottet på biltrafik som
planförslaget möjliggör för påverka utomhusluften jämfört med idag.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660).
Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status år 2027.
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Den vattenförekomst
som påverkas av planförslaget är Systraströmmen, och indirekt Kalmarsund, i
form av dagvatten som leds i det kommunala vattenledningsnätet.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Se mer under dagvatten på sida 27-28.
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Översiktsplan Kalmar kommun
Enligt Kalmar kommuns översiktsplan (antagen KF 2013) ingår planområdet i
det som kallas för Kalmars innerstad. I innerstaden vill kommunen skapa fler
bostäder genom förtätning, främst i form av flerbostadshus. I framtiden vill
Kalmar kommun utveckla stadskärnan mot Malmen med utgångspunkt i
Sveaplan. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer för
området.
Verksamhetsplan och budget 2017
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2017 har det bland
annat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav
300 småhus, fram till och med år 2018. Målet innefattar även att bebyggelsen
ska vara blandad och att värna om hyresrätten och prioritera aktörer som satsar
på denna boendeform. Planförslaget är i linje med Kalmar kommuns mål för
bostadsbyggandet år 2017.
Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov
Kalmar kommun har tagit fram Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i
detaljplan och bygglov (antagen KF 2016) som ska utgöra underlag hur
parkeringsfrågor ska hanteras vid framtagandet av detaljplaner. Riktlinjerna ska
tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig
funktion. I första hand ska parkeringsefterfrågan lösas inom den egna
fastigheten. Går inte det att lösa kan parkeringsefterfrågan lösas genom avtal på
annan fastighet eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning. Enligt
Boverkets byggregler ska parkeringsplatser för personer med
rörelsenedsättning ordnas inom 25 meters gångavstånd från entréer till publika
lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Gällande cykelparkering handlar det om
att se till att det finns många och attraktiva cykelparkeringar så att cyklandet
kan öka.
Parkering för bil, parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning och
cykel föreslås ordnas inom fastigheten.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt
tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun som blev antagen av
kommunfullmäktige 25 januari 2016. I dokumentet anges följande mål för en
hållbar dagvattenhantering:
•

Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.

•

Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt
värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.

•

Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från
estetisk, biologisk och säkerhetssynpunkt.
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•

Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan.
Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.

•

Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska
minimeras, både vad gäller föroreningar och flöden.

Detaljplanen är i linje med det tematiska tillägget för Vatten och avlopp.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av detaljplan Falken m.m. på Malmen 0880K-P98/05
antagen 1998-03-19. I gällande detaljplan har planområdet användningen
bostäder/kontor på kvartersmark. De två bostadshusen är reglerade till två
våningar och har skydd mot rivning och exteriör förvanskning avseende det
kulturhistoriska värdet. Skydden gäller även för det mindre förrådet på
innergården. Innergården är reglerad med prickmark vilket innebär att marken
inte får bebyggas.
Marken mellan Nisbethska skolan och planområdets norra gräns är reglerad
med prickmark och får därmed inte bebyggas. Linnégatan som angränsar till
planområdet i öst utgör allmän platsmark/gata med gatuplantering på västra
sidan av Linnégatan i gällande detaljplan (Förslag till ändring av stadsplan för
kvarteren Ejdern och Duvan i Kalmar, aktnr. 0880K-I:151, antagen 1949-03-28).

Gällande detaljplan för kvarteret Falken antagen år 1998.

Ärendebeteckning

2016-5325

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-45 03 95

Datum

Upprättad 2011-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Detaljplan för
Falken 4
Malmen, Kalmar kommun
Granskningsutlåtande
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-01 - 201709-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Vid granskningen
fanns även information om planförslaget tillgängligt i trappuppgångarna
avsedda för de boende i hyresrätterna i angränsande fastigheter. Nedan
sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningstiden har det inkommit totalt sex granskningssvar.
Länsstyrelsen har gett rådgivande förslag på en redaktionell justering i
plankartan. Brandkåren har uppmärksammat frågan hur utrymning sker från
intillliggande fastighet i förhållande till den tillkommande på Falken 4. De har
även uppmärksammat behovet av uppställningsplats för stegfordon. KSRR
föreslår att avfallshanteringen ska ordnas på ett permanent sätt i anslutning till
fastighetsgräns mot gata. Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
poängterar betydelsen av närhet till rekreation för de boende för att kunna ge
möjlighet till samvaro i nära och trivsam utemiljö.
Inför antagande har endast redaktionella justeringar gjorts i plankarta och
planbeskrivningen för att höja läsbarheten samt underlätta tillämpningen av
planbestämmelserna.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Justeringar inför antagande
•

Planbestämmelse med korsmark har justerats från ”På marken får
endast komplementbyggnad placeras” till ”På marken får endast
komplementbyggnad placeras. Markparkering får anordnas”.

•

Byggrätten har utökats med 6 m2 mot infarten för att möjliggöra för en
permanent hållbar lösning av avfallshantering. Den utökade ytan
begränsas till att endast användas till avfallshantering och en maximal
nockhöjd på 3 meter. Det finns även möjlighet att ordna underjordisk
anordning för avfallskärl. Infarten blir 3,5 meter bred, vilket gör att
räddningsbil fortfarande kan ta sig in vid behov.

•

Utformningsbestämmelsen för den tillkommande byggnaden samt för
markens utformning har delats upp i flera bestämmelser för att öka
tydligheten. Bestämmelserna är de samma som vid granskningen.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen har inga synpunkter som måste beaktas för att planförslaget ska
kunna anses vara förenligt 11 kap. PBL och därmed riskera att överprövas.
Länsstyrelsen har dock rådgivande synpunkter.
Rådgivande
Planbestämmelse f1 bör delas upp i flera bestämmelser för att höja läsbarheten
samt tillämpningen av bestämmelsen vid senare handläggning.
Kommentar: Noteras. Plankartan justeras.
Boende och fastighetsägare
LW Utbildningsfastigheter AB (Falken 3)
Vi har synpunkter på brand, ljus, skuggstudie och hänsyn till en kulturhistoriskt
byggnad såsom Nisbethska som ligger på vår fastighet vilket vi tidigare
påpekat.
1. Brand, byggnaderna på respektive fastighet ska ligga 4,5 meter från
tomtgräns. Tittar man i kvarteret/n så ser man en tydlig brandgata
genom fastigheterna.
2. Nisbethska har kontorslokaler i bottenplan och lektionssalar samt
trapphus uppåt vilket en så hög volym som illustreras innebär mörka
lokaler och sämre arbetsmiljö för vår kund.
3. Skuggstudie som ovan.
4. Kulturhistoriskt passar det inte in att förtäta på detta sätt med avstånd
till byggnadsvolymen och Nisbethskas karaktär.
5. Gör istället en utbyggnad på befintlig byggnad på fastigheten och håll
ned volymen någon/några våningar och avståndet från tomtgräns.
Kommentar:
1. Avståndet 4,5 meter för huvudbyggnad till fastighetsgräns gäller vid
ansökan om bygglov om grannen inte medger eller om detaljplanen
inte medger en närmare placering, vilket förslaget på detaljplan för
Falken 4 gör i detta fall. Sett till utrymning från Nisbethska sker den via
andra vägar och den tillkommande byggnaden kommer inte att
förhindra eventuell utrymning. En del av Nisbethskas fasad utgörs
dessutom av en brandvägg, vilket möjliggör den föreslagna placeringen
av den tillkommande byggnaden. I en så pass central stadsdel som
kvarteret Falken ligger i, är förtätning en del av Kalmar kommuns
strategier för att skapa en hållbar stad. Angående befintliga strukturer
av brandgata genom kvarteren se kommentar nedan vid punkt 4.
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2. Enligt framtagna skuggstudier, se planbeskrivning, kommer inte
Nisbethska påverkas av skuggor som skulle innebära en avsevärt sämre
arbetsmiljö för verksamheterna. En del av fasaden utgörs, som
nämndes innan, dessutom av brandvägg.
3. Se kommentar ovan.
4. I samband med detaljplanearbetet har en bebyggelsehistorisk utredning
tagits fram av Kalmar Läns Museum. Kalmar kommun har följt de
rekommendationer som ges avseende byggnadens utförande såsom att
huvudentré ska placeras mot gata och att balkong eller andra
utskjutande burspråk inte ska placeras mot gata. Vidare har Kalmar
Läns Museum gjort bedömningen att byggnadens placering är
acceptabel ur kulturmiljösynpunkt. Det eftersom brandgatan som finns
där idag, som har ett visst kulturhistoriskt värde, är närmast osynlig på
grund av att plank och gårdsbebyggelse i kvarterens inre försvunnit och
byggnader lagts tvärs över brandgatan. Sett till hela kvarteret Falken har
strukturen med brandgator aldrig funnits, förutom just på Falken 4,
eftersom kvarteret i övrigt har byggts ut enligt andra principer och
planer.
5. Se kommentarer ovan.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Brandkåren
1. Den nya byggnaden som detaljplanen medger kan innebära problem
gällande utrymning från intilliggande fastighet. Hur utrymning sker från
fastigheten norr om planområdet, på kv. Falken 3, bör undersökas. Om
utrymning från intilliggande fastighet utgörs av stegutrymning med
hjälp av räddningstjänst, kan en ny byggnad begränsas i bygglovsskedet
för att bereda plats åt räddningsfordon i form av en räddningsväg (se
punkt 3 och 4 nedan) mellan fastigheterna Falken 3 och 4.
2. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte
behöver dra slang och transportera material mer än 50 meter.
Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om nödutrymning
avses ske med bärbara stegar.
3. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger
tillräcklig åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med
räddningsstjänstens stegutrustning.
En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter.
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett
axeltryck av 100 kN.
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c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbanebredd på minst 3 meter på raksträckor.
e. Ska ha en längslutning på max 8%, tvärfall på 2% och
vertikalradien (konkav eller konvex) på minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas
sådan breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och
efter kurvan så att stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av
träd som kan hindra stegresning.
i.

Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.

4. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med
hjälp av räddningstjänst och där avståndet mellan mark och
fönsterkarm överstiger 11 meter krävs maskinstege. I dessa fall ska
uppställningsplats för stegfordon anordnas enligt nedan.
En uppställningsplats för stegfordon:
a. Ska inte luta mer än 8,5% i någon riktning.
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås
med maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång.
d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen.
Observera att den nya byggnaden som detaljplanen medger, kan
komma att kräva utrymning med hjälp av brandkårens höjdfordon.
Eftersom en del lägenheter inte är genomgående kan det därmed bli
aktuellt med en räddningsväg samt en uppställningsplats på
innergården.
5. Resultatet av de strålningsberäkningar som utförts av Brand och
riskanalys 2017-01-13 ska följas. Strålningsberäkningen gäller
brandspridning mellan byggnader och ställer bland annat krav på
maximal fönsterarea mot intilliggande byggnader.
Kommentar:
1. Utrymning på Falken 3 har studerats inför antagande.
Utrymning från angränsande byggnad i nordväst (Nisbethska,
Falken 3) sker från annat håll, inte mot Falken 4. Placeringen
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av den tillkommande byggnaden begränsar därmed inte
möjligheterna till utrymning på Falken 3.
2. Noteras. I planförslaget är avståndet mindre än 50 meter. Det
innebär att det finns möjlighet att komma åt byggnaden med
slang och material samt göra nödutrymning med bärbara
stegar.
3. På innergården finns möjlighet att utrymma med bärbara
stegar. Vid behov finns öven möjlighet att köra in med
räddningsfordon. Se kommentar på punkt 4 nedan.
4. Vid utrymning nås plan ett, två och tre med bärbar stege. Plan
fyra och vindsvåning nås med höjdfordon. Uppställningsplats
för höjdfordon görs på Linnégatan. Planlösningarna på fyra
och vindsvåning anpassas så att utrymning från Linnégatan är
möjligt.
5. Brand och riskanalys rekomendationer ska följas, vilket
poängteras i planbeskrivningen. Det är dock en byggteknisk
fråga som säkerställs vid bygglovsskedet eftersom det regleras
enligt BBR.

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Jag kan ha en synpunkt på placeringen av miljörummet inne på gården. Varför
detta? Det finns en in /ut passage till gården där samtliga måste passera. Mitt
tips är att göra en permanent lösning för avfallet, där ute där förslaget ändå är
att kärlen ska stå vid tömnings dagen. Det finns många bra kärlförvaringsskåp
på marknaden som både är snygga och praktiska. Jag tycker detta med tanke på
att det är någon som ska dra ut kärlen till förslagna platsen varje gång det skall
tömmas, och dem åker inte tillbaka av sig självt heller. Det optimala hade varit
med en angöringsplats för avfallsbilen i anslutning till Linneégatan, då
eliminerar man backning och korsande av gång- och cykelbana. Den nuvarande
inbacksvägen är smal och svåråtkomlig med träd som stör tillgängligheten,
detta måste åtgärdas om hämtplatsen ska bli enligt förslaget.
Kommentar:
Inför antagande har ytterligare ett område med korsmark lagts till i
anslutning till det tillkommande flerbostadshuset. Avfallshanteringen
ska ordnas som en del av den tillkommande byggnaden. Möjlighet
finns även att göra en utbyggnad eller underjordisk anläggning vid den
södra fasaden i anslutning till infarten.
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Intresseorganisationer och övriga
Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Föreningen står fast vid de synpunkter vi lämnade i samrådsstadiet. Vi
uppskattar att det tagits viss hänsyn till vad vi anfört angående bland annat
cykelparkering.Vi konstaterar samtidigt, i likhet med
Samhällsbyggnadskontoret, att planförslaget innebär att den del av fastigheten
som har grönska i form av gräs och trädplantering exploateras. Det medför att
närheten till natur och rekreation försämras för de boende inom Falken 4. Vi
vill därför ytterligare poängtera betydelsen av att utrymme för de boendes
rekreation tillgodoses i fastighetens omedelbara närhet. Det skulle kunna
ordnas vid miljöhuset, där till exempel ett möblemang med bord och stolar
tillsammans med blommor och/eller annan växtlighet kan ge de boende
möjlighet till samvaro i nära och trivsam utemiljö.
Kommentar:
Kalmar kommun är samstämmiga med Hyresgästföreningen Kalmar-TorsåsÖland i synpunkten att innergården bör utformas så att de boende får en direkt
närhet till rekreation. Detaljplanen reglerar att minst 50% av markytan ska
bestå av genomsläppligt material, vilket förhindrar att hela innergården
hårdgörs. Hur fastighetsägaren väljer att utforma innergården med växter och
liknande styrs inte i detaljplanen.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Vatten AB

Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda
LW Utbildningsfastigheter AB, Norra Långgatan 32, 392 32 Kalmar
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2017-08-23

Freja Råberg
Planarkitekt

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-45 03 95

Datum

Upprättad 2017-08-23

Ärendebeteckning

2016-5325

Detaljplan för

Falken 4
Malmen, Kalmar kommun

Samrådsredogörelse
Planförslaget för Falken 4 har varit på samråd under tiden 2017-03-31 – 201704-28 och 2017-05-24-2017-06-14. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning. En kungörelse gjordes i ortstidning och på kommunens
anslagstavla. Inbjudan till samråd delades ut till hyresgäster som bor i
angränsande fastigheter till planområdet. Fullständiga planhandlingar har funnits
tillgängliga på kommunens hemsida, Samhällsbyggnadskontoret och
Stadsbiblioteket i Kalmar. Den 7 april mellan klockan 13.00-16.00 och den 10
april mellan klockan 17.00-20.00 var tjänstemän på plats på stadsbiblioteket i
Kalmar för att informera om planförslaget och svara på frågor.

Sammanfattning
Under samrådstiderna har det kommit in totalt åtta samrådssvar till kommunen.
Inkomna synpunkterna är blandade. Bland annat har möjligheten att lösa
bilparkering på annan fastighet uppmärksammats, att cykelparkering borde ha
hög standard och att planbestämmelse för dagvatten med fördel bör kombineras
med reglering av bilparkeringsplatser. Det har även inkommit synpunkter kring
skydd mot brandspridning och Länsstyrelsen efterfrågar mer omfattande
bullerberäkningar. Byggnadshöjden på den tillkommande byggnaden har
ifrågasatts av Kalmar läns museum. Trots synpunkter var majoriteten av
samrådssvaren positiva till stora delar av planförslaget för Falken 4.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
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Inför första samrådet handlades detaljplanen för Falken 4 med ett
standardförfarande. På grund av oklarheter kring vilket förfarande detaljplanen
handlades med i planhandlingarna gjorde kommunen bedömningen att
detaljplanen för Falken 4 skulle ut på ett nytt samråd. Denna gång med ett
utökat planförfarande eftersom planen anses vara av intresse för allmänheten.
Samma planhandlingar har funnits tillgängliga vid båda tillfällen.
Inför granskningsskedet har mindre justeringar och tillägg gjorts i plankarta och
planbeskrivning. Se sammanfattning av ändringarna nedan.
Bebyggelse
Stycket om brandspridning har kompletterats och förtydligats. Ur kulturhistorisk
synpunkt föreslås befintliga flerbostadshus skyddas, förutom mot exteriör
förvanskning, även mot rivning. Byggnadshöjden har justerats nedåt till 13,8
meter.
Buller
Ett PM har tagits fram med beräkningar av buller från samtliga bullerkällor i
omgivningen. Beräkningarna är gjorda utifrån dagsläget och antagande har gjorts
kring utvecklingen av närområdet och hur det skulle påverka bebyggelsen på
Falken 4. Beräkningarna visar att den tillkommande byggnaden inte påverkas av
ljudnivåer som är högre än 60 dB(A) som föranleder planbestämmelse i
plankartan.
Planbestämmelse som reglerar skydd mot buller för befintligt flerbostadshus
mot Esplanaden har inför granskningen tagits bort eftersom kommunen gör
bedömningen att en så pass stor åtgärd som i så fall skulle lösa ut att minst
hälften av rummen i varje lägenhet vara orienterade mot en tyst sida inte
kommer att genomföras eftersom byggnaden skyddas både mot exteriör
förvanskning och rivning i detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd
skulle påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt.
Dagvatten
Inför granskningsskedet har beräkningar gjorts som visar att den föreslagna
regleringen av dagvatten, att minst 50 procent av marken mellan byggnaderna
ska bestå av genomsläppligt material, är tillräcklig för att ta hand om den ökade
volymen dagvatten som exploateringen medför. Planbeskrivningen har även
kompletterats med förslag på ytterligare åtgärder av lokalt omhändertagande av
dagvatten som kan genomföras av fastighetsägaren.
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Parkering
Inför granskningsskedet har planbeskrivningen kompletterats med resonemang
kring bil- och cykelparkering. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför
ett större behov av tillgång till bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna
inte genomförs ska bilparerkingarna lösas på en annan fastighet genom
tillskapandet av en gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt
eller parkeringsköp. Möjligheten att lösa parkering på en annan fastighet är dock
begränsad på Malmen eftersom belastningen av bilparkeringar är hög. Därav bör
fastighetägaren noga avväga lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder för
att kunna möta kravet om behovet av tillgång till bilparkeringsplatser.
Görs reducerande åtgärder för att minska behovet av tillgång till bilparkering
ställs krav på en högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska
det finnas goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade
förvaringsmöjligheter.
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Inkomna synpunkter
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter från båda
samrådsskeden.
Länsstyrelsen i Kalmar län
1. Vid fasad på befintliga byggnaden längs med Esplanaden är
bullervärdena som redovisas i planbeskrivningen högre än riktvärdena
enligt förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostäder. För de
planerade bostadshusen redovisas inga bullernivåer med hänvisning till
genomförd trafikmätning. Trafikmätningen har dock bara sett till
trafiken på Linnégatan vilket inte kan anses tillräckligt. De planerade
bostäderna kommer sannolikt att påverkas av buller från både
Esplanaden, Linnégatan och annan trafik. Planbeskrivningen ska därför
kompletteras med bullervärden för fasader för samtliga bostäder inom
planområdet där samtliga bullerkällor finns med i beräkningarna.
Bullervärden ska vara både för dagens situation och prognostiserat vad
gäller trafikmängden. I de fall åtgärder krävs för att klara riktvärden för
buller enligt förordningen 2015:216 ska dessa redovisas på plankartan
samt att genomförandebeskrivningen ska tydligt visa vem som ansvarar
för att åtgärden ska genomföras samt när åtgärden ska vara genomförd.
2. Genomförd förstudie för att klargöra risken för brandspridning behöver
förtydligas i planbeskrivningen. Stycket är svårt att tyda och eventuella
konsekvenser för planområdet behöver klargöras. Vidare ska de
eventuella åtgärder som krävs för att hindra brandspridning säkerställas
på plankartan med bestämmelser.
3. För att inte negativt påverka MKN för recipienten ska kommunen i
rimlig utsträckning visa åtgärder som bidrar till att MKN för vatten kan
nås. Länsstyrelsen anser inte att kommunen på ett adekvat sätt beskriver
hur dagvatten ska hanteras inom planområdet vad gäller exempelvis
fördröjning, rening samt påverkan på Systraströmmen och nedströms
recipient, Kalmarsund.
4. Planbeskrivningens förslag på åtgärder för att minska belastningen på
dagvattennätet vad gäller öppna avrinningsstråk på kvartersmark kan
med fördel införas som planbestämmelse. Vidare ska planbeskrivningen
kompletteras med uppgifter som visar att föreslagen åtgärd om minst 50
procent genomsläppligt material mellan byggnaderna är tillräckligt för att
omhänderta de volymer som den utökade byggrätten innebär.
5. Trafikutredningen beskriver att även med reduktionerna av antalet
bilparkeringar kommer den största delen av innergården att upptas av
bilparkering. Därför bör planbestämmelse om att parkeringsytor ska
bestå av genomsläppligt material övervägas.
6. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planens
genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Rådgivande
7. Beräkningar som gjorts för antalet parkeringsplatser som planen
genererar utgår från en viss lägenhetsfördelning. Detaljplanen innehåller
dock inga bestämmelser som reglerar detta. Behovet av parkeringsplatser
bör därför grundas på den norm som finns för de cirka 20 lägenheter
som planen medger. Antalet parkeringsplatser är då högre än de sju eller
nio som beskrivs i planen. Planbeskrivningen bör därför förtydliga att
behovet av parkeringar sannolikt är högre. Enligt kommunens riktlinjer
för parkering krävs att det skapas ett servitut eller en
gemensamhetsanläggning för parkeringen om det inte kan lösas inom
den egna fastigheten. Planbeskrivningen bör därför kompletteras med
dessa uppgifter.
8. Trafikutredningen (2017-02-23) konstaterar att för att uppnå en fri sikt
på 2,5 meter åt bägge håll vid utfart mot Linnégatan krävs att utfarten
och den nya byggnaden förskjuts norrut ca 2,5 meter alternativt att
bygganden förskjuts ca 1 meter norrut och utförs med hörnavskärning
på den nedersta våningen. Det framgår inte av planbeskrivningen om
denna åtgärd är genomförd vad gäller byggrättens placering eller motiv
till varför fastighetsutfarten kvarstår.
Kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats med bullerberäkningar på sida1617.
2. Stycket om genomförd förstudie för brandspridning och konsekvenserna
för planområdet har klargjorts i planbeskrivningen, se sida 30.
Restriktionerna kring byggnadskontruktion för att förhindra
brandspridning regleras enligt BBR och uppmärksammas i
bygglovsskedet. Plankartan regleras enligt PBL.
3. Planbeskrivningen har kompletterats med hur dagvatten ska hanteras
inom planområdet och förslag på åtgärder för lokalt omhändertagande
av dagvatten som fastighetsägaren kan göra på den egna fastigheten.
Planbeskrivningen har även kompletterats med hur planförslaget
påverkar MKN, Systraströmmen och Kalmar sund. Läs mer på sidorna
27-28 i planbeskrivningen.
4. Bedömningen görs att den föreslagna regleringen att minst 50 procent av
markytan mellan byggnaderna ska bestå av genomsläppligt material är
tillräcklig för att omhänderta den ökade volymen dagvatten som
exploateringen innebär. Planbeskrivningen har kompletterats med
resonemang baserade på framtagna beräkningar av den ökade volymen
dagvatten som exploateringen medför, se sida 27-28.
5. Kommun gör bedömningen utifrån framtagna beräkningar att
planbestämmelsen om att 50% av marken mellan byggnaderna ska bestå
av genomsläppligt material är tillräcklig för att omhänderta den ökade
volymen dagvatten som exploateringen medför. Ytan som kommer att
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användas för bilparkering ingår i marken mellan byggnaderna och
kommer därför till stor del att utgöras av genomsläppligt material.
6. Noteras.
7. Planbeskrivningen har förtydligats att beräkningarna av
bilparkeringsplatser är gjorda utifrån fatsighetsägarens förslag på
lägenhetsfördelning. Genomförs en annan lägenhetsfördelning som
medför ett större behov av tillgång till bilparkeringsplatser eller att de
reducerande åtgärderna för bilparkering inte genomförs ska dessa ordnas
på en annan fastighet. Planbeskrivningen har även kompletterats med
hur eventuell bilparkering skulle kunna lösas på en annan fastighet. Läs
mer på sida 25-26 i planbeskrivningen.
8. Planbeskrivningen har kompletterats. Läs mer på sida 27 i
planbeskrivningen.
Lantmäterimyndigheten
1. Stycket om fastighetsreglering mm. bör tas bort då det inte krävs någon
fastighetsreglering för att genomföra detaljplanen.
Kommentar:
1. Noteras. Justering har gjorts i planbeskrivningen.

Boende och fastighetsägare
Inga boende eller fastighetsägare som berörs av planförslaget har lämnat några
synpunkter.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår
1. Kalmar brandkår lämnar följande information i detta ärende. Det är
generella krav som bedöms kunna uppfyllas i aktuellt ärende om de
beaktas i utformningen.
• För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver
dra slang och transportera material mer än 50 m. Dessutom bör
gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara
stegar.
• Om befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga
åtkomstmöjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas.
- En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4.0 m, en bärighet
motsvarande ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av
grus, asfalt eller motsvarande. På raksträckor bör körbanebredden
vara minst 3.0 m, längslutningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och
vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 m. I kurvor bör den
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inre radien vara minst 7,0 m samt ha sådan breddökning och
hinderfritt område för, genom och efter kurvan att stegfordon kan
framföras.
- Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt.
- En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens
adress.
- Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.
Utrymning med bärbar stege kan ske om fönstrets underkant är högst 11
m från marken. Ifall det är högre måste höjdfordon användas.
Uppställningsplatser för höjdfordon ska vara utformade enligt följande:
- Minst 5 meter bred och 12 meter lång. Samma bärighet som
räddningsväg.
- Avståndet får inte överstiga 9 meter räknat från uppställningsplatsens
kant till ytterkant balkong eller fönster som ska kunna nås med
höjdfordon.
- Placeras utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska
kunna nås med höjdfordon.
- Inte ha större lutning än 8,5 % i någon lutning.
- Uppställningsplats ska snöröjas och underhållas.
- Det ska vara möjligt att komma till platsen utan att behöva backa
fordonet. Däremot kan det accepteras att höjdfordonet får backa ut
från uppställningsplatsen.
- Höjdfordonet ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att
hindras av utskjutande byggnadsdelar, träd eller dylikt.
Brandpostnätet skall uppfylla gällande normer.

2. De värmestrålningsberäkningar som har genomförts pga tät bebyggelse
ska beaktas. Det bör framgå i planen att restriktioner finns så att denna
fråga aktualiseras i bygglovsskedet.
Kommentar:
1. Noteras. Kraven på byggnadens utformning i detalj gällande
brandsäkerhet ställs i bygglovsskedet.
2. Noteras. Restriktionerna kring byggnadskontruktion för att förhindra
brandspridning regleras enligt BBR och uppmärksammas i
bygglovsskedet. Plankartan regleras enligt PBL. Inför granskning har
stycket om brandspridning tydliggjorts i planbeskrivningen.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)
1. Skanovas teleanläggningar/rättigheter ser inte ut att påverkas av
rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande
detaljplaneförslag.
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Kommentar:
1. Noteras.
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
1. Vid fortsatt planering för eventuell omplanering och förändring av
området förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering.
Detta gäller så väl tillgänglighet och utformning av miljörum,
uppställningsplatser för avfallskärl eller dyligt i enlighet med med Ksrr:s
renhållningsförskrifter.
2. I dagsläget har vi problem vid angöringen för hämtningen se bif foto.
Bild 1. Vattenrännan i trottoaren ställer till problem vid utdragningen av
avfallskärlen, bild 2. trädet eliminerar inbackningen.

Bild 1.

Bild 2.

Kommentar:
1. Noteras. Miljörum för sophantering föreslås ordnas på innergården. För
att underlätta KSRR:s tillgänglight ansvarar fastighetsägaren för att
placera avfallskärlen i anslutning till tomtgräns vid soptömning.
Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen. Se sida 29 i
planbeskrivningen.
2. Vattenrännan är en åtgärd för att leda dagvatten till grönytorna där det
delvis infiltreras och delvis leds vidare till det kommunala
ledningssytemet för dagvatten. Vattendiket utgör även ett viktigt inslag i
gatubilden ur kulturhistorisk synpunkt. Vattendiket anlades en lång tid
tillbaka och utgör ett genomgående element i gatubilden i Kalmar.
Trädet som eliminerar inbackningen ingår i en trädallé och är därmed
biotopskyddad. Trädallén har ett högt naturvärde och utgör en livsmiljö
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som underlättar spridningen för många växt- och djurarter. Allén utgör
även ett viktigt inslag av grönska i stadskärnan som är viktigt att värna
om vid förtätning. Den utgör ett mervärde för de boende och besökande
i området.

Intresseorganisationer och övriga
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen ställer sig positiv till en förtätning i centrala Kalmar med
byggnation av hyresrätter, med bevarande av den kulturhistoriska miljön och en
bra närmiljö för hyresgästerna. Vi ser positivt på de regleringar som föreslås
avseende den nya byggnaden och de i området befintliga byggnaderna. Att den
gamla flickskolan ska stå i centrum tar vi för självklart.
1. Det nya huset kommer att placeras på det område som idag utgörs av en
gräsmatta med möjlighet för rekreation för nuvarande hyresgäster. Kvar
på innergården blir efter en byggnation en grusad yta, som i planförslaget
ska användas till sju parkeringsplatser för bil. Hyresgästföreningen
uttrycker en tveksamhet till att ta bort alla möjligheter till rekreation på
en innergård för nuvarande och tillkommande hyresgäster och föreslår
därför att annat område anvisas till parkeringsplatser.
2. Av stor vikt vid central nybyggnation anser vi också vara att de boende
får tillgång till bra cykelparkering i fastigheten eller dess omedelbara
närhet, dvs möjlighet att ställa cyklar inomhus i markplan med låsbara
och lättöppnade dörrar.
3. I det förslag till detaljplan som vi fått oss tillsänt framgår inte huruvida
byggnationen ska bestå av bostadsrätter eller hyresrätter. I handlingarna
som rör ansökan om planbesked inkommen 2013 anges byggnationen
omfatta endast hyresrätter, vilket vi ser positivt på.
Kommentar:
1. Noteras. Planförslaget medför att tillgången till rekreation inom
fastigheten blir begränsad. Enligt Riktlinjerna för parkering i Kalmar kommun
ska bilparkering ordnas inom den egna fastigheten. Möjligheten att ordna
parkering på en annan fastighet genom parkeringsavtal eller
parkeringsköp är begränsad på Malmen. Därav ska bilparkering i första
hand ordnas inom fastigheten. Bedömningen görs att det finns goda
möjligheter till rekreation i närområdet. Exempelvis finns Esplanaden
och gångvägen som sträcker sig över intilliggande fastighet, Falken 3.
Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park med goda
rekreationsmöjligheter. Planbeskrivningen har kompletterats på sida 24.
2. Kalmar kommun håller med om att de boende ska få tillgång till bra
cykelparkering inom en direkt närhet. Exempel på hur cykelparkering
med hög standard kan ordnas inom fastigheten har lagts till i
planbeskrivningen, se sida 26.
3. Noteras. Upplåtelseform såsom hyresrätt regleras inte i detaljplan.
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Kalmar Läns museum
Kalmar läns museum har tagit del av samrådshandlingen rörande ny detaljplan
för Falken 4. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt
flerbostadshus på fastigheten, samt att skydda de befintliga kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna på densamma. I samband med detaljplanearbetet har
Kalmar läns museum i februari 2017 utfört en bebyggelsehistorisk utredning,
vilken dels ger rekommendationer för utformningen av den tillkommande
nybyggnationen, dels för skyddet av de befintliga byggnaderna. Länsmuseet
noterar att rekommendationerna till stora delar följts, men har följande
invändningar.
1. Det finns otydligheter i planförslagets intentioner beträffande skyddet
mot rivning av den befintliga bebyggelsen. I planbeskrivningen (s. 22)
sägs: ”Flerbostadshusen föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och rivning”
Förvanskningsförbudet är tydligt stadgat i planbestämmelserna q1 och
q2, men rivningsförbudet har inte fastslagits genom skyddsbestämmelse,
vilket bör åtgärdas. Förvanskningsförbudet innebär inte ett skydd mot
rivning. Länsmuseet anser, i linje med vad den bebyggelsehistoriska
utredningen rekommenderar, att skyddsbestämmelserna q1 och q2 båda
bör omformuleras så att de även stadgar ett rivningsförbud: ”Byggnaden
utgör en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och får ej rivas eller
förvanskas…o.s.v.”. (Hänvisning kan ges till PBL 4 kap 16§ 4 pkt.)
2. Beträffande den planerade nybyggnationen på fastigheten så menar
Länsmuseet, så som uttrycks i utredningen, att en byggnadshöjd
(fasadhöjd) på 14 meter inte är anpassad vare sig till gårds- eller
stadsbilden. Vi menar att byggnadshöjden med fördel bör sänkas.
3. Planbeskrivningen är i behov av viss korrekturläsning.
Kommentar:
1. Ett tillägg har gjorts i plankarta och ett förtydligande har gjorts i
planbeskrivningen att flerbostadshuset mot Esplanaden och
flerbostadshuset på gården även föreslås skyddas mot rivning.
2. Kalmar kommun gör bedömningen att den föreslagna byggnadshöjden
passar in i stadsbilden på Malmen. Bebyggelsen längs med Esplanaden
är runt två och tre våningar. Gaturummet sett från Esplanaden
kommer i stort sett inte förändras eftersom gatuhuset vid Esplanaden
kommer finnas kvar och skyddas mot exteriör förvanskning och
rivning. Se bild på nästa sida.
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Tillkommande byggnad

På Linnégatan finns en större variation av byggnadshöjder jämfört med
längs Esplanaden. Många av byggnaderna har en längre byggnadskropp
och är högre. Den tillkommande byggnaden förhåller sig till de större
volymerna på Linnégatan.
Tillkommande byggnad

Nisbethska skolans roll i stadsrummet kommer dock delvis att förändras.
Dess södra fasad kommer till stor del att skymmas av den tillkommande
byggnaden. Dock kommer Nisbethska även i fortsättningen ha en
dominerande roll i stadsrummet eftersom den tillkommande byggnadens
höjd regleras så att den inte överstiger Nisbethskas byggnadshöjd. Även
takvinkeln regleras så att den inte ska skymma. Förutom att Nisbethska
fortfarande kommer att vara den högsta byggnaden i närområdet har den
dessutom andra drag som framhäver dess särställning så som
proportioner, våningshöjd och dess monumentala entréparti. Nisbethska
skolan kommer därmed även i fortsättninge ha en dominerande roll i
stadsrummet. Se bild nedan.
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Nisbethska skolan
Tillkommande byggnad

Gårdsbilden från Linnégatan kommer till viss del förändras. Gårdshuset
kommer att skymmas av den tillkommande byggnaden. Dock passar den
tillkommande volymen bättre in i stadsbilden på Linnégatan eftersom
den har en större skala som är enhetlig med övrig bebyggelse längs med
gatan. Det tillkommande huset skapar dessutom en inramning av
gaturummet som kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet eftersom
bebyggelsen kommer närmare gaturummet. Se bild nedan.
Tillkommande byggnad

Inför granskning har byggnadshöjden juseterats nedåt till 13,8 meter.
3. Noteras. Planbeskrivningen kommer att korrekturläsas igen inför
granskningsskedet.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
Kommunledningskontoret, Projekt- och exploateringsenheten

Följande sakägare och likställda har inte fått sina
synpunkter tillgodosedda
Samtliga sakägare och likställda har fått sina synpunkter tillgodosedda.
Freja Råberg, Planarkitekt

1 (1)
Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 28 november 2017

§ 87

Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Handlingar
Tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag från Kalmarhem AB.
Överläggning
Ola Johansson lämnade information om att Kalmarhem som ett fortsatt led
i kommunens mål att bolaget ska producera 75 hyreslägenheter per år har
Kalmarhem för avsikt att under 2018-2019 nyproducera hyreslägenheter
inom detaljplan i följande områden:
- Månstenen 5 (Stadsträdgården)
- Blickfånget 1 (Karlssons Äng)
- Svärdet 2 och 5 (förtätning i Funkabo)
- Tallhagen 2:13, del av (Tolvmannagatan)
Investeringsramen för dessa projekt är 530 miljoner kronor.
Borgensramen behöver höjas i motsvarande grad som investeringsramen.
Beslut
Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB ställer sig bakom beslutet att
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kalmarhem AB får genomföra
nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan i följande områden: Månstenen 5
(Stadsträdgården), Blickfånget 1 (Karlssons äng), Svärdet 2 och 5 (förtätning i
Funkabo) och Tolvmannagatan (del av Tallhagen 2:13) inom investerings- och
borgensramen 530 miljoner kronor.
Styrelsen lämnar ärendet vidare till Kommunstyrelsen.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Bertil Dahl

Handläggare

Datum

2017-10-27

Kommunfullmäktige

Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Förslag till beslut
Kalmarhem AB får genomföra nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan i
följande områden: Månstenen 5 (Stadsträdgården), Blickfånget 1 (Karlssons äng),
Svärdet 2 och 5 (förtätning i Funkabo) och Tolvmannagatan (del av Tallhagen 2:13)
inom investerings och borgensramen 530 miljoner kronor.

Bakgrund
Som ett fortsatt led i kommunens mål för Kalmarhem att producera 75 hyreslägenheter per år har Kalmarhem för avsikt att under 2018-2019 nyproducera
hyreslägenheter inom detaljplan i följande områden:
- Månstenen 5
- Blickfånget 1
- Svärdet 2 och 5
- Tallhagen 2:13, del av

( Stadsträdgården )
( Karlssons Äng )
( förtätning i Funkabo )
(Tolvmannagatan)

Investeringsramen för dessa projekt är 530 miljoner kronor.
Borgensramen behöver höjas i motsvarande grad som investeringsramen.

Ola Johansson
Kalmar Kommunbolag AB

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │www.kalmar.se

Per Stephani
Kalmarhem AB

Kalmarhem AB

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 8 november 2017
§ 87 Investeringsram, borgensram samt ram för nyupplåning.
BC presenterade de projekt som ingår i föreslagen investeringsram och därtill utökning av
borgensram. Följande fastigheter ingår i ramarna Stadsträdgården, Karlssons äng,
Tolvmannagatan samt Svärdet 2 och 5.
Projektet Stadsträdgården (kungsgårdsvägen) har planerad byggstart i mars 2018 för 210
studentlägenheter. Planen är bygga JSB´s SABO- hus mini.
Ritningsförslag är framtagna för en tomt på Karlssons äng där kommunstyrelsen tog beslut om
markavisering i slutet av oktober. Byggstarten är planerad till våren/sommaren 2018 för etapp 1.
Gällande Spiggen (tolvmannagatan) har nu Mark & övermiljödomstolen godkänt det
utredningsarbete som planläggarna har gjort. Förhoppningen är att byggstart kan ske under
2018/2019. Ritningsarbete pågår för närvarande.
För Svärdet 2 & 5 arbetar vi med olika ritningsalternativ. Totalt planeras ca 25 lägenheter på
fastigheterna.
VD redogjorde för föreslagna ramar:
Investeringsram:
Borgensram:
Nyupplåningsram:

530 mkr
530 mkr
385 mkr

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ramar enligt ovan samt att begära om utökad
investerings- & borgensram hos kommunfullmäktige.
Styrelseledamot Åke Pettersson reserverade sig mot beslutet och föreslog att utforma ramarna
efter nyproduktion av 75 lägenheter per år.

Sekreterare

Martina Holm

Justerat

Per Dahl
Ordförande

Rätt utdraget intygar
Per Stephani

Pernilla Andersson
Justeringsman

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ann-Mari Nilsson
Tel 0480-45 01 31

Datum

2017-10-11

Ärendebeteckning

KS 2017/0586

Kommunfullmäktige

Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka
valdeltagandet med en valbuss
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jonas Lövgrens (M) motion om att öka
valdeltagandet med en valbuss.
Bakgrund
Jonas Lövgren har inkommit med en motion om att öka valdeltagandet med en
valbuss och hänvisar bland annat till Karlstad och Västerås som bra exempel.
”En valbuss skulle kunna underlätta förhandsröstning bland annat i
kommunens glesbygd och vid större samlingsplatser i kommunen.”
Jonas Lövgren föreslår i motionen
- att valnämnden utreder vilka krav som måste uppfyllas för användande
av en valbuss som ett förhandsröstningsställe och
- att valnämnden utreder på vilket sätt och på vilka platser valbussen
skulle kunna ställas upp.
Yttrande
Enligt vallagen ”ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan
användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet
och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.” I lagen framgår
även ”På ett röstmottagningsställe skall det finnas ett lämpligt antal avskilda
platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn.”
Det är mycket viktigt att på olika sätt försöka öka antalet personer som röstar
vid de allmänna valen. Tillgången till ändamålsenliga röstningslokaler är därför
en viktig faktor för valdeltagandet. Arbetet med att få fram så bra
röstningslokaler som möjligt inför valen 2018 pågår för närvarande. En
möjlighet kan vara att placera röstningslokaler på kommunens bibliotek och i
lediga lokaler i anslutning till större köpcentrum. Detta kräver dock att det går
att rekrytera valförrättare i tillräcklig omfattning.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se

KS 2017/0586
För personer som har svårigheter att ta sig till en röstmottagningslokal står
redan idag ett antal andra möjligheter till buds. Väljare som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett
röstmottagningsställe kan lämna sina valsedlar genom bud men också till av
valnämnden förordnade särskilda röstmottagare (ambulerande röstmottagare).
Även väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare, väljare som är
häktade och vissa intagna på en kriminalvårdsanstalt har möjlighet att budrösta.
Kommunen erbjuder dessutom personer på häktet, kriminalvårdsanstalten och
länssjukhuset möjlighet att förtidsrösta genom att valförrättare finns på plats en
utsedd dag innan valet. Och för personer på kommunens vård- och
omsorgsboenden ges en möjlighet till förtidsröstning med hjälp av kommunala
bud.
De tjänstepersoner som administrerar valen har tagit del av motionen och
undersökt frågan om användandet av en valbuss och även tittat på bokbussen.
Deras slutsats är att det inte är optimalt att använda valbussar utan att det är
mer effektivt att använda andra platser för förtidsröstning.
Att använda kommunens bokbuss är inte en bra lösning. Bokbussen körs enligt
ett särskilt schema till olika platser i kommunen och det blir svårt att
kombinera dessa tider med att personer samtidigt ska kunna få möjlighet att
rösta. Även om bokbussen, eller någon annan buss, endast skulle användas
som röstningslokal så finns det vissa hinder för detta. Det stora hindret är att
kunna garantera valsekretessen för de personer som röstar. Utrymmet i en buss
är begränsat och som väljare ska man i lugn och ro kunna göra iordning sina
röster bakom en valskärm utan att riskera insyn från någon annan som också
ska rösta. Det är därmed svårt att ta emot personer i någon större omfattning
för att rösta i en buss och personer skulle tvingas stå utanför och vänta. Ur
tillgänglighetssynpunkt kan det också för personer med rörelsenedsättning
innebära svårigheter att ta sig på och av en buss. Det är även svårt att sätta
tider för en ambulerande buss då det inte i förväg går att förutsäga antalet
personer som kommer att rösta vid respektive stopp. Mer ”permanenta”
röstningslokaler med bra öppethållande är därför att föredra.
Kontakt har tagits med Karlstad kommun men Karlstad tillhör inte de
kommuner som testat en valbuss. Västerås kommun hade från 2010 använt sig
av en mindre husbil men erfarenheterna därifrån var att det inte fungerat helt
tillfredsställande bland annat ur tillgänglighetssynpunkt.
Med hänvisning till ovanstående är en valbuss inte det bästa alternativet när det
gäller att utöka antalet som röstar vid de allmänna valen. Kommunfullmäktige
föreslås därför avslå motionen och de två, i motionen föreslagna,
utredningarna ska därmed inte genomföras.

Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare
Bilaga
Motion
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Henrik Nilsson
Tel 0480-45 00 58

Datum

2017-10-25

Ärendebeteckning

KS 2017/0646

Kommunfullmäktige

Motion från Måns Linge (M): Vad går våra
skattepengar till?
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M) motion ”Vad går
våra skattepengar till?” genom att uppdra åt kommundirektören att titta på en
intern lösning för att möta intentionerna i motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Måns Linge (M) har i en motion väckt frågan om att Kalmar kommun ska
ansluta sig till tjänsten Skattekollen.se. I motionen skriver Måns Linge bland
annat: ”Våra kommuninvånare betalar varje månad in ganska stor del av sin lön
till kommunen för att därmed kunna tal del av våra gemensamma
välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka
för de pengar man betalar in.”
Yttrande
”Skattekollen” är en privat webbaserad tjänst till vilken drygt ett 50-tal
kommuner anslutit sig. För kommuner med över 26 000 invånare kostar
tjänsten 1 650 kronor per månad, cirka 20 000 kronor per år. Efter att
kommunen matat in underlag i ”Skattekollen” kan kommuninvånarna genom
att skriva in sin lön se hur mycket av skatten som går till exempel skola,
omsorg, kultur, räddningstjänst och politisk verksamhet. Syftet med
”Skattekollen” är god då det handlar om att stärka insynen och demokratin.
Kalmar kommun använder beslutsstödssystemet Hypergene. I detta system
finns funktionalitet för medborgarinformation som skulle kunna fylla samma
syfte som ”Skattekollen”. Det kan även finnas andra sätt att presentera dessa
data på för att göra den tillgänglig på ett bra sätt för kommuninvånarna. Hur
den interna lösningen ska se ut behöver därför undersökas mer i detalj.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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Henrik Nilsson
Kommunikationschef

Bilaga
Motion
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Omsorgsnämnden
§ 74
Motion - Inför "måltidsvän" inom Kalmars omsorg.
Dnr ON 2017/0086
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2017-10-03
Motion – Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg
Bakgrund
En motion har inkommit från Carl-Henrik Sölvinger (L) gällande införande av
”måltidsvän” inom Kalmar omsorg.
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens
årliga undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär
med ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de
här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor. Så många som
58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att undernäring är ett stort
problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”.
Kommunen har samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär
att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan för en gemensam måltid.
Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans
på någon av de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det
ingen extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila
samhället bjuds in att bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och
fördelar kommer helt till sin rätt. Samtidigt får ensamma äldre uppleva
gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att både måltiden och
livet smakar bättre.
Sammanfattning
De satsningar som ligger till grund för beslutet är följande:
1. Förbättrad måltidsmiljö:
Brukarundersökningen 2016 visar att i Kalmar är nöjdheten med
måltidssituationen är 62 % med ranking 144 av 256 boenden.
Omsorgsförvaltningens mål är att öka nöjdheten vid måltidssituationen
genom att skapa en lugn och trivsam måltid med personal som sitter
med vid måltiden så kallade socialpedagogiska måltider. Måltiden är en
social aktivitet och personal kan finnas med som ”samtalsmotor” samt
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2 (3)

Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-10-26

motivera omsorgstagare som har svårt med att äta genom så kallat
spegelbeteende där personalen äter samma mat och samtidigt som
omsorgstagarna.
Sedan tidigare har omsorgsförvaltningen pedagogiska måltider på
demensavdelningar.
2. Utökat samarbete kost och omsorg:
Under 2018 utökas samarbetet mellan serviceförvaltningen och
omsorgsförvaltningen för att skapa en förbättrad måltidssituation för
omsorgstagare på vård och omsorgsboende.
Omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen utreder också
förutsättningar att kunna erbjuda kost från serviceförvaltningen för att
äldre att ska kunna inta lunch på samtliga träffpunkter tillsammans med
andra för att motverka ensamhet.
3. Fri måltid och aktivitet:
Omsorgsförvaltningens träffpunkter erbjuder omsorgstagare och personer utan
beslut om insatser av att äta lunch på de större träffpunkterna. Utredning pågår
gällande att nya omsorgstagare i verksamheten ska erbjudas ett tillfälle att
besöka en närliggande träffpunkt för att delta i önskad aktivitet och bjudas på
en fri lunch. Detta för att motivera omsorgstagare att delta i gemensamma
aktiviteter och bryta ensamhet hos äldre. Omsorgsnämnden ser ett högre
värde i att minska ensamhet hos äldre generellt genom att motivera och
uppmuntra till att också delta i sociala aktiviteter på träffpunkter där
måltid kan intas.
Överläggning
Per Dahl (M), Lene Polteg (L) och Ole Torffvit yrkar bifall till motionen med
hänvisning till att motionens förslag innebär en värdefull komplettering av de
möjligheter som finns till gemensamma måltider vid träffpunkterna. De menar
också, att de krav som av bland annat säkerhetsskäl måste ställas på urval av
dem som blir volontärer är möjliga att uppfylla.
Liselotte Ross (V) yrkar avslag på motionen enligt liggande förslag.
Proposition
Ordförande frågar om nämnden anser att förslaget till kommunfullmäktige ska
vara att bifalla motionen enligt alliansens yrkande eller att avslå motionen enligt
liggande förslag till beslut. Han finner att omsorgsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Votering
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning:
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Den som vill att omsorgsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen röstar Ja och den som vill bifalla Alliansens yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar Nej.
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster.
Ja-röster avges av Liselotte Ross(V), Kenneth Sjöström (S), Inger Henriksson
(S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C), Michael
ben Larbi Palmqvist (V), och Michael Ländin (S).
Nej-röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L).
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till de satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen och för att minska ensamheten för äldre.
Reservation
Per Dahl, (M) Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L) reserverar sig till förmån
för eget förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Annica Portland Bengtsson (M) antecknar till protokollet att hon ställer sig
bakom Alliansens reservation.
__________

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Marita Fransson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Mia Lindgren

2017-10-03

ON 2017/0086

Omsorgsnämnden

Motion - Inför "måltidsvän" inom Kalmars omsorg.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till de satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen
och för att minska ensamhet för äldre.
Bakgrund
En motion har inkommit från Carl-Henrik Sölvinger (L) gällande införande av
”måltidsvän” inom Kalmar omsorg.
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens
årliga undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär
med ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de
här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor. Så många som
58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att undernäring är ett stort
problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter
de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av
de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det ingen extra
kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt. Samtidigt får ensamma äldre uppleva gemenskap
under måltiden och förhoppningsvis tycka att både måltiden och livet smakar
bättre.

Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Mia.Lindgren@kalmar.se
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Sammanfattning
De satsningar som ligger till grund för beslutet är följande:
1. Förbättrad måltidsmiljö Brukarundersökningen 2016 visar att i Kalmar är nöjdheten med måltidssituationen är 62 % med ranking 144 av
256 boenden.
Omsorgsförvaltningens mål är att öka nöjdheten vid måltidssituationen
genom att skapa en lugn och trivsam måltid med personal som sitter
med vid måltiden så kallade socialpedagogiska måltider. Måltiden är en
social aktivitet och personal kan finnas med som ”samtalsmotor” samt
motivera omsorgstagare som har svårt med att äta genom så kallat spegelbeteende när personalen äter samma kost och samtidigt som omsorgstagarna. Sedan tidigare har omsorgsförvaltningen pedagogiska
måltider på demensavdelningar.
2. Utökat samarbete kost och omsorg Under 2018 utökas samarbetet
mellan serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen för att skapa en
förbättrad måltidssituation för omsorgstagare på vård och omsorgsboende. Omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen utreder också
förutsättningar att kunna erbjuda kost från serviceförvaltningen för att
äldre att ska kunna inta lunch på samtliga träffpunkter tillsammans med
andra för att motverka ensamhet.
3. Fri måltid och aktivitet Omsorgsförvaltningens träffpunkter erbjuder
omsorgstagare och personer utan beslut om insatser av att äta lunch på
de större träffpunkterna. Utredning pågår gällande att nya omsorgstagare i verksamheten ska erbjudas ett tillfälle att besöka en närliggande
träffpunkt för att delta i önskad aktivitet och bjudas på en fri lunch.
Detta för att motivera omsorgstagare att delta i gemensamma aktiviteter och bryta ensamhet hos äldre. Omsorgsnämnden ser ett högre
värde i att minska ensamhet hos äldre generellt genom att motivera och
uppmuntra till att också delta i sociala aktiviteter på träffpunkter där
måltid kan intas.

Mia Lindgren
Enhetschef socialt innehåll

Mattias Ask
Förvaltningschef
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)

Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens årliga
undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär med ångest, oro och
rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet
med äldreomsorgen stor. Så många som 58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att
undernäring är ett stort problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända.
Samtidigt kommer det demografiska trycket på kommunen att öka. Prognoser visar också att
Kalmar kommer att ha 2000 fler personer över 65 år till år 2025 av dessa beräknas hälften vara
över 80 år1. Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod från oss politiker att
tydligt prioritera äldreomsorgen men också ett stort mått av kreativitet för att hitta nya vägar att
öka kvaliteten i omsorgen.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat
med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan
för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de
tillsammans på någon av de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det ingen
extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att
bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt.
Samtidigt får ensamma äldre uppleva gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att
både måltiden och livet smakar bättre.
Att äta gott, gärna i sällskap med andra människor är något de flesta uppskattar. Det är en central
del i våra liv och ska få vara så även högre upp i åldrarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
Att ansvariga förvaltningar utreder möjligheten till att initiera projektet ”måltidsvän” i
Kalmar kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
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Kommunfullmäktige

Motion från Inger Hilmansson (L) om ett starkt
och samordnat ideellt arbete
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om ett starkt och samordnat
ideellt arbete.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Inger Hilmansson (L) har inkommit med en motion om att se ideella krafter
som ett tillskott i välfärden och om hur statusen för frivilligarbetet kan ökas.
I motionen finns följande förslag:
•
•
•

Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och
lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom
kommunal service för ideellt arbete.
Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för
enskilda frivilligarbetare eller ideella föreningar.
Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige.

Yttrande
Som Inger Hilmansson skriver är ideella krafter ett viktigt inslag för ett
välfungerande samhälle och föreningsliv och folkbildning nödvändiga
byggstenar för demokratin.
Sverige har en stark tradition när det gäller föreningsliv. Att engagera sig i en
förening är ett sätt att få nya vänner men också ett sätt att utöva ett intresse
eller en möjlighet att få göra en insats inom något område. Det finns också
möjligheter att utan att gå med i en förening arbeta på ideell basis.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se
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Kalmar kommun ser positivt på frivilligarbete men vissa delar av den
kommunala verksamheten har begränsade möjligheter att ta emot ideella
krafter. Det gäller bland annat den verksamhet som består av
myndighetsutövning och som till exempel är socialförvaltningens huvudsakliga
uppdrag. Andra verksamheter har begränsade möjligheter på grund av att
verksamheten helt enkelt inte lämpar sig för ideella krafter.
Men det finns en utvecklad samverkan med både frivilligorganisationer och
med enskilda frivilliga i ett antal av de kommunala förvaltningarna.
Socialförvaltningen samarbetar till exempel med olika brukar- och
intresseorganisationer. De ger föreningsbidrag till föreningar vars verksamhet
tangerar social verksamhet och i det förebyggande arbetet är ideellt arbete ett
viktigt komplement till den ordinarie verksamheten. Inom områdesarbetet
hjälper till exempel studenter till med läxläsning och det finns intresse från
vissa ideella föreningar att hålla i studiecirklar etc.
I Södermöre kommundel bedriver flera föreningar frivilligverksamhet riktade
till äldre i kommundelen i samarbete med träffpunkterna. Inom
integrationsområdet bedrivs en omfattande samverkan med frivilliga insatser
inte minst inom integrationsrådets ramar. Inom omsorgsförvaltningens
verksamheter, vård- och omsorgsboende och träffpunkter, kan frivilliga göra
en insats. Det handlar om att sätta ”guldkant på tillvaron” genom exempelvis
högläsning, promenader och genom att delta i fest- och kulturarrangemang på
boenden och träffpunkter.
Det finns också möjligheter för ideella krafter att hjälpa till vid krissituationer i
den frivilliga resursgruppen, att göra en insats för renare kust och god
vattenstatus genom vattenråden och även inom andra områden.
För att stimulera fler frivilliga inom lämpliga områden kommer information att
läggas ut på kalmar.se om frivilliga insatser och kontaktcenter kommer att få en
förteckning över kontaktpersoner i respektive verksamhet.
Nedan kommenteras motionens olika förslag.
Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och
lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom
kommunal service för ideellt arbete
Det finns inga hinder för att de delar av den kommunala verksamheten som
lämpar sig för ideellt arbete även fortsättningsvis satsar på detta men dock med
vissa begränsningar. I Kalmar kommuns ”Riktlinjer för frivilliga insatser”
framgår tydligt följande: ”Ideella insatser ska inte ersätta det arbete som utförs
av kommunens anställda. Var gränsen går mellan de ideella insatserna och
professionen avgörs av varje förvaltning i samråd med personalenheten. Innan
frivilliginsatser startar ska alltid samverkansgruppen på respektive arbetsplats
involveras.”
Att öppna upp betydande delar inom den kommunala servicen för ideellt
arbete kommer aldrig att vara möjligt. Många kommunala verksamheter lämpar
sig helt enkelt inte för ideella insatser och många insatser ska utföras av
kommunens egen avlönade anställda.
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Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för
enskilda frivilligarbetare eller ideella föreningar
De förvaltningar som idag har frivilligarbetare sköter också introduktion och
uppföljning. Omsorgsförvaltningens frivilliga får till exempel en kontaktperson
på träffpunkten med vilken de tillsammans planerar upplägget för
frivilliguppdraget. I Södermöre är det enhetschefer och träffpunktsledare som
ansvarar för introduktion och uppföljningar. Och för socialförvaltningens
områdesarbete är det personalen inom förebyggandeteamet som introducerar,
samordnar och följer upp de personer som engagerar sig i frivilligarbetet. I de
riktlinjer som nämndes ovan framgår också vikten av introduktion/utbildning
och att det finns en tydlighet om uppdraget genom en skriftlig
överenskommelse.
Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige
Med hänvisning till att betydande delar av den kommunala servicen inte kan
öppnas upp bedöms en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster inte vara aktuell.
För att få en lägesbild över vilken frivillig verksamhet som bedrivs i de olika
verksamheterna kommer en sådan att presenteras för kommunfullmäktige i
slutet av 2018.

Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Motion
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Motion från Liberalerna

Ett starkt och samordnat ideellt arbete.
Den offentliga, den privata och den ideella sektorn är grunden för ett välfungerande
samhälle.
Föreningsliv och folkbildning är nödvändiga byggstenar för demokratin och år 2008
skrevs en nationell överenskommelse mellan regering, SKL, och den ideella sektorn
för en ökad samverkan. I Kalmar startade år 2012 ett ambitiöst projekt med omkring
hundra medverkande aktörer för samordnad frivilligverksamhet. Projektet avslutades
år 2014 med en rapport som underlag för det fortsatta arbetet. Vid det stora
flyktingmottagandet år 2015 i Kalmar, visade sig ideella insatser helt oumbärliga.
Med tidigare erfarenheter och nya kunskaper som grund kan Kalmar kommun gå från
projekt till en långsiktig utveckling som stärker både de idéburna organisationerna
och Kalmar kommuns verksamheter. Särskilt viktigt är att inkludera unga och
resurssvaga personer i föreningslivet och därmed stärka civilsamhället som helhet.
Länets totala beredskap är beroende av varje kommuns frivilliga som kan samordnas
i en gemensam resurs vid stora påfrestningar eller oväntade händelser.
Ideella krafter skall ses som ett tillskott i välfärden, inte en besparing. Alla rättigheter
och skyldigheter ska presenteras öppet och rollerna ska vara väl definierade. Nya
förslag på målgrupper och insatser kan presenteras och diskuteras på ett
inkluderande webbtorg men Kalmar kommun kan redan nu öppna upp betydande
delar av verksamheten för ideella initiativ och utöka kontakter till ungdomar och de
som står utanför arbetslivet av olika skäl.
Frivilligarbetets status kan ökas genom bra introduktion, föreläsningar och tydligt
regelverk för ersättning för omkostnader i vissa insatser. Kommunen kan efter
kontinuerliga åtaganden skriva intyg på insatserna som en merit vid ansökan till
utbildning och arbete. En bekräftelse och uppmuntran kan vara ett årligt ”ideellt pris”
som efter vissa kriterier utdelas till enskild person. Det kan också vara ett tillfälle att
informera om nya enskilda insatser för det gemensammas bästa.
Med dessa föresatser föreslår jag Kalmar kommunfullmäktige besluta ge
kommunledningskontoret i uppdrag:
- Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och
lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom kommunal
service för ideellt arbete.
- Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för enskilda
frivilligarbetare eller ideella föreningar.
- Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige.

Inger Hilmansson, L
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Ekonomisk översikt
Viktiga händelser
De demografiska förutsättningarna med minskande elevkullar har under flera år inneburit
stora kostymanpassningar och avveckling av personal. År 2016 var antalet 16-19-åringar
inom medlemskommunerna som lägst men nu står förbundet i jämförelse med de senaste
åren inför en omvänd situation. Under den kommande perioden (2017-2026) ökar antalet 1619-åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till
gymnasieskolan blir större. Dessutom beräknas nivån på andelen ensamkommande
ungdomar vara fortsatt hög. Under samma period står även Kalmarsunds gymnasieförbund
inför stora pensionsavgångar vilket kommer att innebära ett betydande rekryteringsbehov.
För att säkra gymnasieförbundets kompetensförsörjning behöver förbundet därför bli en
ännu mer attraktiv arbetsgivare och stärka sitt varumärke mot interna och externa
målgrupper. Under våren 2017 har förbundet tagit fram kärnvärden och ett kommunikativt
löfte som ska kommuniceras med såväl interna som externa aktörer. Förbundets kärnvärden
är; Mångfald och framtidsmöjligheter, Trygghet skapar trivsel, Digital kompetens i framkant,
Engagemang och glädje ger utveckling. Av dessa kärnvärden har ett kommunikativt löfte
tagits fram och sammanfattar Kalmarsunds gymnasieförbund med en mening: FLER
MÖJLIGHETER.

Som ett fortsatt steg i att vara en attraktiv arbetsgivare så har förbundet även arbetat fram
ett Personalpolitiskt program och en kompetensförsörjningsplan. Konkurrens om kompetent
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personal kommer att öka och förbundet anser att detta måste mötas med strategiska beslut
och handlingsplaner. Förbundet vill genom det personalpolitiska programmet och
kompetensförsörjningsplanen erbjuda attraktiva arbetsförutsättningar både för nuvarande
och för potentiella framtida medarbetare.
För att möta de kommande befolkningsförändringarna med framtida lokalbehov har
förbundet under 2017 bland annat arbetat fram en lokalbehovsplan. Lokalbehovsplanen ska
skapa bättre handlings- och planeringsutrymme samt ge förbundet en gemensam bild av
lokalbehovet ur ett ekonomiskt perspektiv. Grundprinciperna är att sträva efter att hyra från
ett litet antal fastighetsägare och att hålla respektive skolors verksamheter samlade
geografiskt inom varje medlemskommun.
Ett flertal olika insatser har även genomförts med syfte att utveckla och förstärka både den
yttre och inre organisationen. En insats är ny utvärdering av gymnasieförbundets nya
organisation som genomfördes 1 september 2013. Utvärdering har genomförts av PWC och
visar totalt sett på en förbättrad
organisation men
förbundsledningen, rektorer och
den centrala samverkansgruppen
kommer fortsätta arbetet med att
förbättra organisationen ytterligare.
Ett flertal redovisningar av olika
projekt har även framförts till
styrelsen. Ett projekt är
Mångkulturell kompetens som är ett
projekt som Kalmarsunds
gymnasieförbund och
arbetsförmedlingen startade våren
2016. Syftet är att ge
gymnasieförbundets utbildningar ett
personellt stöd, inom SFI och
språkintroduktion, genom att
erbjuda nyanlända till exempel
praktik och/eller instegsjobb.
Förbundet ser ett ökat behov av
språkstöd och under 2017 har
förbundet fortsatt sitt arbete med att
göra en förnyad kartläggning för att
förhoppningsvis få in fler personer
med utländsk bakgrund.
Kalmarsunds gymnasieförbund
samverkar dessutom med Skolverket avseende riktade insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska.
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Ytterligare ambition för gymnasieförbundet är att fortsatt vara i framkant när det gäller digital
skolutveckling. Förbundets satsningar kring digital kompetens är en av de mest kraftfulla och
långsiktiga pedagogiska satsningar som gymnasieförbundet genomfört sedan förbundet
bildades. Utifrån det har en ny upphandling genomförts där förbundets digitala agenda varit
styrande. Totalt omfattar det nya avtalet ca 40 mkr.
Trenden att fler ungdomar från våra egna kommuner väljer skolor inom förbundet samtidigt
som antalet elever från andra kommuner i förbundets skolor blir fler, fortsätter. Kalmarsunds
gymnasieförbund har under flera år arbetat för att vår regions elever ska ha tillgång till ett
stort och varierat utbud av program och inriktningar. Förbundet har ett idag ett utökat
samarbete med 10 kommuner (Emmaboda, Oskarshamn, Nybro, Lessebo, Växjö, Tingsryd,
Karlskrona, Olofström, Karlshamn och Ronneby) i sydostregionen i form av ett gemensamt
samverkansavtal. Inom den regionen söker alla elever fritt utan prövning av hemkommunen.
Förbundet har också enskilda samverkansavtal med kommuner som Högsby och Mönsterås
för att tillgodose behovet av ”smala” utbildningar som kräver ett stort elevunderlag.
En ytterligare kvalitetssäkring av förbundets utbud är att förbundet ingår i det
samverkansorgan som Vård- och omsorgscollege (VO-College) utgör. Kalmarsunds
gymnasieförbund beslutade under 2015 att delta i bildandet av vård-och omsorgscollege i
Kalmar Län. Samarbetet regleras genom ett regionalt samverkansavtal och nuvarande avtal
löper ut 2017-11-30. Styrelsen beslutade därför i mars månad att teckna en ny avtalsperiod
för att säkerställa en långsiktig finansiering för ett vård- och omsorgscollege inom Kalmar
län.

Förväntad utveckling
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka
markant de kommande åren och de sammantagna befolkningsprognoserna visar på en
procentuell ökning för ålderskategorin med ca 22 procent fram till år 2026. Elevökningen
kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta
förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.
Utöver elevökningen står även gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kan
komma att påverka ekonomin. Under 2016 har två statliga offentliga utredningar
presenterats. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna men
förslagen kommer innebära ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den
administrativa verksamheten. Den första utredningen, En attraktiv gymnasieutbildning för
alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (2016:77),
förordar exempelvis högre krav på stödåtgärder, tydligare studieplaner och utökad
garanterad undervisningstid. Dessutom föreslås återinförande av estetiskt ämne. Den andra
utredningen, Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (2016:66), föreslår
exempelvis förändringar i dagens regler för beräkning av beslut om bidrag till fristående
skolor. Därutöver ger utredningen förslag på regler för fristående skolors rätt till
kompensation vid eventuella underskott i den kommunala verksamheten.
Utöver redan nämnda betänkanden tillkommer ytterligare en utredning, En ändamålsenlig
kommunal redovisning (2016:24). Det nya förslaget på kommunal redovisningslag innebär
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bland annat en förändring gällande redovisningen av eget kapital. Det innebär att förbundet
inte längre kan göra en återbetalning från det sparade egna kapitalet till
medlemskommunerna utan enbart från ett eventuellt överskott under gällande resultatår.

En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för
lärarlönesatsningarna, lärarelönelyftet och karriärstjänster. Även om löneökningarna för
satsningarna har varit fullt finansierade av staten så finns ingen ersättning för den ökning av
pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär. Den största anledningen till att
pensionskostnaderna ökar beror på att fler individer får ett pensionsunderlag som överstiger
7,5 inkomstbasbelopp och genom det får rätt till FÅP (förmånsbestämd ålderspension). En
beräkning från pensionsadministratören Skandikon visar att inför 2018 ökar
pensionskostnaderna med 0,9 mkr för att sedan öka stadigt fram till 2022 då de ökade
kostnaderna uppgår till 8,7 mkr.

Årets resultat och övergripande verksamhet
Årets helårsprognos innebär ett underskott om 3,3 mkr vilket är en försämring från
prognosen innan sommaren med 1,3 mkr. Mellan dessa två prognoser har ett antal
påverkande faktorer tagits med i beräkningen.
En av dessa faktorer är inkomna bidragsbeslut på tidigare inskickade ansökningar till
Migrationsverket som har medfört en omvärdering av uppbokade bidragsintäkter.
Anledningarna har bland annat sin grund i ålder på studerande och folkbokföringsort.
Åtgärden påverkade resultatet med nära 5 mkr. Förbundet har dock sökt bidrag för
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speciallokaler (ca 1,5 mkr) för introduktionsprogrammet språkintroduktion, vilket till viss del
väger upp intäktsbortfallet.
Positivt är dock att skolenheterna till stor del har, tack vare en gynnande utveckling av
elevinflödet till skolorna, förbättrat sina resultat från våren. Alla enheter tillsammans
producerar ett förbättrat resultat om nära 5,5 mkr. Trots detta så beräknas skolenheternas
samlade resultat landa på minus 4 mkr vid årets slut. Prognosen för de interkommunala
ersättningarna försämras något, i jämförelse med vårens prognos, i samband med
elevavstämningen inför hösten. Helårsprognosen slutar ändå på ett överskott om 1 mkr.
Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 577
stycken (590 år 2016). Elever som går till annan huvudman från förbundets
medlemskommuner prognostiseras till 660 stycken (656 år 2016).
Den avslutande faktorn som påverkat årets helårsprognos negativt är ökade
pensionskostnader för 2017. Anledningen till de ökade kostnaderna är införandet av RIPS
17 vilket innebär en tidigareläggning av pensionskostnader. För förbundet, som baserar sina
budgetkostnader för pensioner på Skandias prognoser, innebär det att resultatet sjunker
med 2,5 mkr. Detta eftersom pensionsadministratören Skandia inte hade möjlighet att ta
höjd för de nya riktlinjerna på grund av att de antogs först i maj 2017.
Riktlinjerna innebär att Skandia har anpassat sina beräkningar av skuld och kostnad då RKR
har beslutat att i rekommendation 17 peka på RIPS 17 istället för RIPS 07 samt så har
Skandia utvecklat sin egen beräkningsmodell. RIPS17 antogs i maj 2017 av RKR som
därmed ändrade rekommendation 17.1 till 17.2. Kostnaden tas numera direkt vid intjänandet
av förmånsbestämd pension under förutsättning att det är rimligt att anta att förmån kommer
att tjänas in. Påverkan är störst för de som försäkrar sitt pensionsåtagande då tidigare
beräkningar mer utgjorde en prognos på premieflödet. Konsekvensen är att nu beräknas en
premieskuld som upplupen kostnad innan premiebetalning.

Investeringsredovisning
Ett av förbundets ekonomiska mål är att förbundets nettoinvesteringar ska självfinansieras.
Målet stäms av under den senaste treårsperioden vilket vid delåret innebär en avstämning
på åren 2015-2017. Resultat, avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger ett
prognostiserat utrymme för investeringar om 20,42 mkr för perioden. Med årets prognos på
nyttjade investeringar så uppgår investeringsvolymen till 19,03 mkr vilket alltså ryms inom
givet utrymme.

Självfinansiering investeringar (innevarande och två bakåt)
Resultat
Avskrivningar
Förändring av pensionsskuld
Utrymme

Totalt
9,8
10,0
0,7
20,42

Prognos
2017
-3,3
3,4
0,3
0,4

Bokslut
2016
8,0
3,6
0,2
10,1

Bokslut
2015
5,1
3,0
0,2
8,3

Investeringar

19,03

9,4

5,1

4,5
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De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 9,8
mkr. Detta är 2 mkr mer i utrymme än under 2016 vilket beror på att kopiatorer numera
belastar investeringsbudgeten. Totalt sett har gymnasieförbundet, till och med augusti
månad, investerat för 5,5 mkr vilket innebär 56 procent av budget. Motsvarande siffra vid
förra delåret uppgick till 33 procent. Prognosen är att 9,4 mkr av de budgeterade medlen om
9,8 mkr kommer att nyttjas under året.
Förbundsövergripande (3 474 tkr)
De leasingåtaganden på kopiatorer där avtalen löper ut kommer att ersättas med inköp av
kopiatorer. Dessa inköp hanteras centralt. Enheterna interndebiteras månadsvis. Till och
med augusti månad har kopiatorer motsvarande 1 379 tkr köpts in. Centralt finns även en
budgetpost (500 tkr) avsedd för enheternas beviljade anslag från
verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna.
På denna post har enheterna redovisat 42 tkr.
Då förbundet under 2017 övertagit ansvaret för Stagneliusskolans café så har en renovering
av lokalerna gjorts. Denna satsning belastar investeringsbudgeten med 418 tkr 2017.
Kostverksamheten (960 tkr) planerar för att ersätta möblerna i elevrestaurangen på Jenny
Nyströmsskolan under år 2017. Utöver möbler planeras reinvesteringar för maskiner som
måste fasas ut. Nya stolar och bord till ett värde av 391 tkr har inhandlats till Jenny
Nyströmsskolans matsal. Kostverksamheten ser även att den ökade mängden elever kan
innebära ett behov av byte av maskiner med högre kapacitet för Lars Kaggskolan.
Investeringar i maskiner till de olika köken har gjorts till ett totalt värde om 134 tkr.

Kalmar kommuns planer på att bygga lägenheter på fastigheten Forellen innefattar nytt kök
och matsal för eleverna på Stagneliusskolan, investeringarna kommer därför att bli så
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begränsade som möjligt i kök och matsal på skolan, tills dess att den nya byggnationen finns
på plats.
Mjölnergymnasiet (50 tkr)
En mindre budgetpost är avsatt för skolan vilken avses användas till uppkomna
investeringsbehov. Ännu har inga medel nyttjats men prognosen är att medlen förbrukas
under hösten.
Axel Weüdelskolan (300 tkr)
Investeringsbudget 2017 ämnar användas till klassrumsmöbler. Inköp av kamerautrustning
för att säkerställa trygghetsbehovet på skolan inkluderas i investeringsäskandet. 12 tkr har
nyttjats fram till och med avstämningsdatumet och dessa medel avser teknisk utrustning.
Verksamheten har hittills under året inte hunnit med att genomföra alla de tänkta
investeringarna och prognosen på nyttjade investeringar visar därmed på ett överskott om
100 tkr för året.
Ölands Gymnasium (50 tkr)
Skolans behov av investering inför 2017 avser nyinvestering i klassrumsuppsättningar vad
gäller elevmöbler i och med det ökade elevantalet inom bl. a. språkintroduktionen. Hela
budgeten är nyttjad för investering i ny teknisk utrustning till klassrummen.
Stagneliusskolan (1 700 tkr)
Skolan har med start under 2015 påbörjat en övergripande satsning på enhetens lärmiljö för
att anpassa skolan till en flexiblare, mer IKT-anpassad undervisning. I och med 2017 års
investeringsnivå slutförs satsningen. Investeringsmedel används till klassrum, studieplatser
och lärarnas arbetsplatser. Även inköp av media - och kommunikationsutrustning ingår i
avsatta medel.
Stagneliusskolan har investerat för totalt 1 458 tkr till och med augusti månad. Främst
inbegriper investeringarna inventarier i form av möbler men även vissa tjänster inom
elinstallationer för nya armaturer och ellås.
Jenny Nyströmsskolan (2 200 tkr)
Flera klassrum har fått ny utrustning i digital anda med möbler som öppnat för fler flexibla
undervisningsformer. Detta planeras även fortlöpa under 2017. I skolans korridorer, planeras
nya sittplatser. En annan åtgärd under året kommer vara att installera kameraövervakning i
skolans samtliga lokaler.
Fram till augusti månad har skolan investerat 860 tkr ibland annat biblioteksinredning samt
ovan nämnda kameranläggning till skolan. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om
300 tkr avseende investeringar. Åtgärderna som var tänka i vissa lärmiljöer kommer inte att
hinnas med under innevarande år.
Lars Kaggskolan (2 000 tkr)
En betydande elevökning till skolans program har medfört behov av inköp vad det gäller
utrustning i form av olika läromedel, nya möbler samt en del anpassning av lokaler. En redan
påbörjad process till moderna och mer flexibla lärmiljöer planeras även att fortsätta. En
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ytterligare process som förväntas påbörjas under 2017 är ombyggnation av skolans
ventilation.
Fram till augusti månad har skolan investerat 741 tkr. Dessa avser bland annat
centralsuganläggning till bygg- och anläggningsprogrammet, stadigvarande
undervisningsmaterial till el- och energiprogrammet, fysikämnet samt till kyl- och
värmeteknik.

Mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning
Utöver självfinansiering av investeringar så har förbundet ytterligare tre ekonomiska mål.
Resultatmål
Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundet uppnå något av följande
alternativ:
1. Ett positivt resultat varje enskilt år inom avstämningsperioden
2. Ett genomsnittligt positivt resultat som minst uppgår till 1 procent av förbundets
medlemsbidrag

Resultatmål 1,0% (innevarande och två bakåt)
Resultat
medlemsbidrag
Resultatets förhållande till medlemsbidraget

Totalt
9,8
1216,2
0,8%

Prognos
2017
-3,3
410,5
-0,8%

Bokslut
2016
8,0
397,1
2,0%

Bokslut
2015
5,1
408,6
1,2%

De två senaste bokslutet tillsammans med årets helårsprognos räcker inte för att uppfylla
resultatmålet om 1,0 procent. Förbundet behöver förbättra resultatet med 2,3 mkr för 2017
för att nå målet.
Soliditetsmål
Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbundet soliditet exklusive
pensionsförpliktelser minst uppgå till 35 procent samt bibehålla en positiv soliditet inklusive
pensionsförplikter.

Soliditetsmål >35%
Soliditet

Totalt
40,4%

Prognos
2017
38,8%

Bokslut
2016
37,0%

Bokslut
2015
45,5%

Soliditetsmål inkl ansvarsförbindelsen >0%
Soliditet

Totalt
17,7%

Prognos
2017
17%

Bokslut
2016
16%

Bokslut
2015
20%

Målen är med årets helårsprognos uppfyllda.
Avstämning balanskrav
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot
balanskravet. Detta innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter
avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna
överstiger kostnaderna.
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(mkr)

Avstämning mot balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen
Balanserat resultat

Prognos
2017
-3,3
-3,3

Bokslut
2016
8,0
8,0

Bokslut
2015
5,1
5,1

Om kommunalförbundet redovisar underskott ska motsvarande belopp återföras senast det
tredje året efter bokslutsåret. För Kalmarsunds gymnasieförbund uppgår det
prognostiserade resultatet till minus 3,3 mkr. Under året har dock två yttre faktorer haft
inverkan på förbundets resultat utan att förbundet kunnat påverka dessa. Dessa faktorer
består i införandet av ny RIPS modell samt utfallet av Migrationsverkets beslut avseende
förbundets ansökningar tillhörande 2016. Hade förbundet inte drabbats av de två nämnda
faktorerna hade helårsprognosen kunnat uppvisa ett positivt resultat om 3,1 mkr. Med stöd i
Kommunallagen kapitel 11 § 5b
”Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns
synnerliga skäl. Lag (2012:800).”

anser därmed Kalmarsunds gymnasieförbund att en sådan återställning inte blir aktuell.
Bedömning - god ekonomisk hushållning
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan
innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett
effektivt sätt. I kommunallagen regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Trots att förbundet i prognosen för 2017 inte klarar balanskravet eller resultatmålet så görs
bedömningen att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushållning;


Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program
för att följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.



Förbundet har en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid
inför förväntade förändringar vidtagit nödvändiga åtgärder såsom avsättningar för
omstrukturering av verksamheter.



Förbundet har förmågan att egenfinansiera investeringar. Skulle förbundet låna till
investeringar finns risk att ränta och amortering kommer att tränga undan övriga
kostnader för drift av förbundets verksamhet.



Förbundet har en finansiell beredskap i form av kortsiktig och långsiktig
betalningsförmåga d.v.s. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under
flera år byggts upp av goda resultat vilket innebär att årets resultatprognos påverkar
det egna kapitalet marginellt. Ett eventuellt återställande av helårsprognosen om 3,3
mkr de kommande tre åren ser förbundet heller inte som en svårighet då elevkullarna
ökar och därmed omsättningen i form av ökat medlemsbidrag.
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Pensionsmedel
Kalmarsunds Gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld
redovisas enligt den så kallade blandmodellen.
Pensionsmedel
Avsättningar för pensioner
Ansvarsförbindelse
Särskild avtalspension
Totala pensionsförpliktelser
Återlånade medel

Prognos
2017
1,4
37,7
0
39,1
39,1

Bokslut
2016
1,8
37,3
0
39,0
39,0

Bokslut
2015
2,0
38,2
0
40,2
40,2

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelseruppställt enligt rek 7.1.

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas
som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Se sammanställningstabell ovan.

11

Våra prioriterade målområden
Bland de sex prioriterade områdena finns det 25 delmål och 8 av dessa är föremål för analys
i samband med delårsredovisningen 2017. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de
uppsatta målen för fyra. Förbundet har inte nått målet med ökad närvaro utan den har
minskat för första gången på några år. Andelen gymnasieelever som erhållit examensbevis
har ökat för andra året i rad. Trots ökning når gymnasieförbundet inte riktigt fram till målet för
eleverna på högskoleförberedande program. Inom vuxenutbildningen når förbundet aktuella
mål med råge inom det prioriterade området Kunskap, utveckling och lärande.

Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla examensbevis. Skolorna har
under det gångna året satsat resurser på elever som är i behov av stöd och förändrat i sina
organisationer för stöd. Elevhälsan har förstärkts och skolornas förändrade processer
medför tidiga insatser som gynnar elevernas strävan att nå kunskapsmålen.
Målet är nått: 87 % (kvinnor 89 % män 86 %)
Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande program ska erhålla examensbevis.
Flera av våra högskoleförberedande program har svårt att nå detta mål. Rektorer framhåller
att psykisk ohälsa är en allt växande orsak till låga studieresultat. Elevhälsan och framför allt
skolpsykologen kommer att få ökad betydelse i det främjande och stödjande arbetet
skolorna måste genomföra. Gymnasieförbundet ligger i paritet med nivån i riket, endast två
procentenheter under. Värt att notera är att på naturvetenskapsprogrammet (NA) på Lars
Kaggskolan och ekonomiprogrammet (EK) på Stagneliusskolan gick hela 99 respektive 96
procent av eleverna ut med examensbevis.
Målet är inte nått: 89 % (kvinnor 93% män 85%)
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara minst 12,1.
Vuxeneleverna har bra tillgång till datorer under skoltid och pedagogiska program används i
stor utsträckning. Dessa stödjer många gånger det formativa lärandet. Många lärare jobbar i
stor utsträckning med entreprenöriellt lärande och ger eleverna insikt i att det finns en positiv
kopplingen mellan närvaro och betyg.
Målet är nått: 12,2 (kvinnor 12,4 män 12,0)
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara minst 87
procent. Personalen arbetar aktivt med att se varje individ och vid svårigheter vara tidiga
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med insatser som gynnar elevens progression. Lärarna har återkommande enskilda samtal
med eleverna kring deras studier. En ständig utveckling av arbetssätt gällande digitala
verktyg har gett en positiv effekt.
Målet är nått: 90 % (kvinnor 91 % män 89 %)

Andel elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara
minst 83 procent. Det är framför allt på yrkesprogram där eleverna inte klarar att nå
utbildningens mål inom tre år. Flera av eleverna saknar vissa grundkunskaper och måste
därmed ha en plan som sträcker sig längre än tre år. Det gäller särskilt de som har svaga
kunskaper i svenska och/eller engelska. Elever som gör sena byten av program ökar
andelen som går på gymnasieskolan i fler än tre år.
Resultat: Målet är inte nått: 78 % (kvinnor 82 % män 75 %)
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,5. För att nå ännu
högre resultat behöver skolorna hitta sätt att motivera yrkeselever som sällan siktar på höga
betyg. Många av dem tänker att de får en anställning bara de har minst betyget E i alla
kurser. Skolan arbetar med fler verktyg för att tydliggöra för eleverna vad som krävs för att
nå resultat samt att fler ska sträva högre än E. Dessutom kommer skolornas åtgärder med
bl.a. lovskolor, speciallärare ute i elevernas ordinarie undervisningssituation samt nya rutiner
för att upptäcka elever med svårigheter i skolarbetet att påverka resultatet positivt under
nästa år.
Målet är inte nått: 14,3 (kvinnor 14,7 män 13,9)
Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser.
Gymnasieförbundet når detta mål i år. De aktiviteter som skolorna särskilt framhåller är
arbetet med tidiga insatser för elever som riskerar att inte nå minst betyg E. En annan
framgångsfaktor är att lärarna bedriver ett bra formativt arbete vilket medför att eleverna
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stimuleras att inte nöja sig med ett E utan att sträva högre.
Målet är nått: 72 % (kvinnor 77 % män 67 %)
Elevernas totala närvaro ska öka. Elevernas närvaro har för första gången på tre år minskat.
Skolorna arbetar intensivt med både disciplinära och främjande åtgärder, men har inte nått
ända fram. Det stora flertalet elever har en mycket god närvaro. Men för de med hög
frånvaro bygger skolorna upp förbättrade rutiner för att upptäcka dem tidigt då hög närvaro
är en viktig framgångsfaktor i studier. Flera av eleverna på IMS har under det gångna läsåret
fått negativa besked från Migrationsverket kring sin asylansökan med ökad frånvaro som
följd.
Målet är inte nått: närvaron har minskat (kvinnor - närvaron har minskat, män närvaron har minskat)

Lars Kaggskolan
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla examensbevis.
Skolan som helhet har klarat målet. En större del individanpassad undervisning med fokus
på struktur och planering har hjälpt eleverna. Elevhälsoteamet har i större grad jobbat nära
eleverna i ordinarie undervisningssituation vilket bidrar till bra resultat. Andra lyckade
åtgärder har varit att erbjuda elever lovskolor, undervisning på aktivitetsdagar samt att ha
extra resurstid i schemat. Att tidigt sätta in insatser ger bättre förutsättningar för att lyckas, ju
längre tid man väntar desto större “berg” av uppgifter har eleven samlat på sig och då är det
lättare att ge upp.
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Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande program ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte nått målet. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet har hög motivation
vilket antagligen bidrar stort till det goda resultatet på det programmet. På teknikprogrammet
är det en oväntad hög andel elever som inte klarar av gymnasiearbetet. Skolan kommer att
utveckla sin organisation av studiestöd på modersmål för att öka måluppfyllelsen. Lärare,
elevhälsan och rektorerna känner att en ökat inslag av stress och psykisk ohälsa påverkar
allt fler elevers skolresultat och skolan kommer att fördjupa och förfina arbetet kring elevers
stresshantering och psykiska ohälsa.

Andel elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara
minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. Det är framför allt bygg- och anläggningsprogrammet samt
fordons- och transportprogrammet där eleverna inte klarar att nå utbildningens mål inom tre
år. Flera av eleverna saknar vissa grundkunskaper och måste därmed ha en plan som
sträcker sig längre än tre år. Det gäller särskilt de som har svaga kunskaper i svenska
och/eller engelska. Skolan ska arbeta än mer aktivt med elevhälsoarbetet för att påverka
elevens närvaro i positiv riktning. Här fyller yrkeslärarna en viktig roll genom att få eleverna
att förstå närvarons betydelse för att få samt behålla ett arbete.
Vidare är fortsatt och utvecklat kollegialt lärande viktigt bl.a. genom att ännu tydligare lyfta
de goda exemplen i ämnes- och arbetslag. Det finns saker kollegor kan lära av varandra.
Fortsatt utveckling kring det digitala lärandet är också en positiv faktor.
Ytterligare en omständighet som påverkar resultatet negativt är de som kommit in på “fel”
program och byter en bit in i utbildningen. Skolan vill fördjupa Samarbetet med grundskolans
studie- och yrkesvägledare för att öka de sökandes underlag inför valet av
gymnasieprogram.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,5.
Skolan har nått målet och fem av sex program har högre jämförelsetal än riket. För att nå
ännu högre resultat vill skolan hitta sätt att motivera yrkeselever som är sällan siktar på höga
betyg. Många av dem tänker att de får en anställning bara de har minst betyget E i alla
kurser. Skolan arbetar med fler verktyg för att tydliggöra för eleverna vad som krävs för att
nå resultat samt att fler ska sträva högre än E. Dessutom kommer skolans åtgärder med
lovskolor, speciallärare i klassrum och nya rutiner vid lotskonferenser att medföra att elever
inte kommer att bygga upp ”berg” av oavklarade uppgifter och kurser.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser.
Skolan har nått målet. Skolan har duktiga lärare inom programmen som jobbar hårt för att
eleverna ska klara kurserna. På flera program har undervisningen i hög grad
individanpassats. Enskilda elever fångas upp genom att lärare strukturerar, planerar och ge
stöd där det behövs. På så vis klarar eleverna sina kurser i högre utsträckning. Goda
insatser av resurscentrum bidrar till hög måluppfyllelse. Där yrkesbranscher ställer krav på
elever om minst betyget E i alla kurser för att få lärlingsplats eller ett yrkescertifikat ökar
motiveringen hos eleverna att jobba mot godkända betyg i alla kurser.
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För vissa elever har en framgångsfaktor i studierna varit att fokusera på att de ska bli duktiga
inom sitt yrkesområde och släppa vissa, enbart teoretiska kurser. Genom detta har eleverna
växt som individer och kunnat stärka sitt självförtroende och sin självkänsla för att lyckas i
framtida yrkeslivet på bekostnad av fullständiga betyg.
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Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Samtliga program ligger på oförändrad närvaro eller minskar med
en eller ett par procentenheter, förutom på introduktionsprogrammen (IM, IMS m.fl.) och
hantverksprogrammet (HV), där minskningen av närvaron är betydande.
Elever på IMS befinner sig ofta i långdragna asylprocesser och skolan upplever att deras
mående och hälsa har försämrats under vt-17. Många av eleverna har också en kortare
skolbakgrund samt orsaker som hör samman med trauma och flykt under flera år, innebär
att det ibland är svårt att motivera till skolgång. Några elever på IM har tidigare varit
hemmasittare och under senvintern och våren ökade dessa elevers frånvaro. Skolan har
infört heltidslotsar på IMS, som ansvarar för elevernas studiesociala situation. Deras roll är
att snabbt kontakta boende och gode män men också att finnas i korridorer m.m. för att
fånga upp elever som inte är på lektion. Planer finns också på att försöka hitta meningsfulla
“helhetslösningar” till dessa elever, att knyta skola med fritid och där spelar lotsarnas arbete
med eleverna en viktig roll.
En stor bidragande orsak till minskningen av närvaron inom hantverksprogrammet har varit
relaterat till elevernas psykiska mående. Ett flertal elever i denna grupp har mycket hög
frånvaro och då det är ett relativt litet program så får det stora konsekvenser på statistiken.
Skolan vill skapa en kultur som står för att utbildning är viktigt och att de förstår att närvaro
är nära förknippat med framgång i studierna. Engagemang och relationsskapande
undervisning med nära samarbete mellan GGÄ1-lärare och yrkeslärare är ofta det som
skapar motivation för eleven att vara på plats och inte “missa” något viktigt.

Stagneliusskolan
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte nått målet. Flertalet av eleverna som inte nådde sitt examensbevis hade
extremt hög frånvaro från skolan vilket medförde starkt försämrade möjligheter för lärare att
nå fram till eleverna och därigenom att hjälpa till med att styra upp studier samt
studieresultat. Flertalet av eleverna hade arbete vilket gjorde att uteblivet studiemedel inte
ökade elevernas incitament för att höja närvaron i skolan.
Under läsåret kommer rektor med hjälp av mentorer tydligt använda sig av “ en väg in”möten2 för att tidigt följa upp elevers måluppfyllelse. Även ska tydliga planer kring elever
som riskerar att inte nå godkända resultat i kurser tidigt upprättas av elevhälsoteamet (EHT)
i samband med dessa möten.

Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande program ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte nått målet. Ett målmedvetet arbete med tematiskt och ämnesövergripande
upplägg framför allt i åk 3 gör att elever integrerar arbeten som ingår i flera kurser stödjer
detta mål. Detta möjliggör fördjupning och helhetstänk samt hjälper elever att klara de
1

Gymnasiegemensamma ämnen
”En väg in” möten erbjuds två tillfällen i veckan där lärare som är oroliga för en elevs resultat snabbt kan
komma i kontakt med skolledning och EHT
2
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svårare nivåerna i kurserna i år tre. För ökad måluppfyllelse ska skolan se till så att eleverna
framförallt i matematik når godkända betyg i större utsträckning, detta görs i samverkan
mellan undervisande lärare och speciallärare.
Hela skolan har varit med och utarbetat en helhetsidé i den dagliga verksamheten. Den är
tänkt att bidra till att skolans undervisning utvecklas mot ett mer formativt-, elevaktivt- och
språkutvecklande arbetssätt. Dessa grundförutsättningar ska i sin tur bidra till ökad känsla
av meningsfullhet, engagemang och drivkraft hos eleverna. Under innevarande läsår
implementerar skolan denna helhetsidé.

Andel elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara
minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. Utvärdering och uppföljning av förra årets verksamhet har
resulterat i att skolan fortsätter att erbjuda dubbla pass för stöd och handledning på den så
kallade studietiden. Samtliga lärare kommer att vara tillgängliga under båda passen.
Förstärkningstid tydliggörs genom att rektor under EHT fattar beslut i samtliga elevfall där
förstärkningstid är aktuellt.
Flertalet avhopp som skett på handelsprogrammet har gjort att andelen elever som når
målet är relativt lågt. Många av eleverna som kom in på programmet hade inte intresse eller
förstod vad programmet gick ut på och valde därför att lämna. Ekonomiprogrammet som når
målet är ett studieförberedande program där man som elev mer tydligt har ett mål till
högskolan. Vissa elever har dock även här insett att programmet inte var så som de
föreställt sig det och valt att gå till andra utbildningar.
Skolan kommer att använda sig av “en väg in” möten och på så sätt fånga upp elever tidigt
och snabbt koppla in rätt stöd t.ex. speciallärare eller studie- och yrkesvägledare (SYV).
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Genom regelbundna möten med flera funktioner inblandade hoppas skolan att stöd kan
sättas in i tid.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,5.
Skolan når inte målet. För att höja jämförelsetalet så krävs det att man framförallt minimerar
antalet F. Rektorerna kommer att i början av läsåret sammanställa samtliga betyg från elever
i år 2 och 3 för att tydliggöra situationen för mentorer och EHT. Individuella planer upprättas
för elever där stöd diskuteras och i vissa fall kan pedagogiska utredningar behöva
genomföras.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser.
Målet är uppnått. Dock konstatera rektorerna att det fortsatt råder stor skillnad mellan de
juridiska könen vad gäller måluppfyllelse. Skolan behöver fortsätta arbeta med ett
normkritiskt förhållningssätt i undervisningen.
Eleverna måste ges möjlighet i att förstå vad undervisningen går ut på och vad det är som
förväntas av dem. Innehållet i undervisningen behöver struktureras på ett tydligt sätt och
följas upp för att eleverna ska förstå det innehåll som behandlas. Skolan behöver också
uppmärksamma och underlätta framgångsrika lärandestrategier.
Skolan kommer att fortsätta med anpassningar i undervisningen genom att säkerställa att
lärarna känner till och har förmågan att använda sig av de kompensatoriska hjälpmedel de
har tillgång till. Den bank av digitala resurser skolan har måste tydliggöras genom att
speciallärare och specialpedagoger besöker ämneslagen kontinuerligt under läsåret för stöd
och handledning.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte uppnått. Allt fler elever uppvisar idag tecken på psykisk ohälsa som ofta leder
till bristande ork och en känsla av meningslöshet. Skolan inleder innevarande läsår ett
hälsoprojekt där ungdomars livsstil och hälsa på både det fysiska och det mentala planet är i
fokus. Aktuell forskning kring hjärnans funktion uppmärksammas. Detta projekt är ett
samarbete mellan flera ämneslag, elevhälsan och externa aktörer såsom Linnéuniversitetet
och Kalmar läns landsting.
Många ungdomar prioriterar arbete framför studier under gymnasietiden. Oerhört viktig är att
varje lärare måste utgå från elevernas föreställningsvärld och skapa intresseväckande,
meningsfull och engagerande undervisning. Forskning visar att en kvalitativt god
undervisning är avgörande för elevernas motivation och lärande. Eleverna måste ges
möjlighet att förstå vad undervisningen går ut på, bli kognitivt utmanande och känna
delaktighet. Skolan behöver strukturera innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt och i
större utsträckning knyta an till sådant som är relevant för eleverna.
Skolledningen har fortsatt med att utfärda varningar för ogiltig frånvaro i tidigt skede samt
rapporterar in till CSN i högre grad än tidigare år. Disciplinära åtgärder har dock visat sig inte
ge den effekt så som många förespråkare påstår. Skolan kommer därför att lägga tonvikten
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på det förebyggande arbete under de kommande mentorstiderna med eleverna. Utgå ifrån
friskfaktorer och de positiva effekter som skolnärvaro medför.

Jenny Nyströmsskolan
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla examensbevis.
Skolan har nått målet. Skolan har de senaste åren en stigande andel elever på
yrkesutbildningarna som tar examen. Resultatet kan för några program härledas till ökad
närvaro. Ett gott mentorskap är ett måste om andelen examensbevis ska ligga kvar på
denna nivå.
Skolan har arbetat med tidigare resultatuppföljningar och arbetar proaktivt med extra
anpassningar och stöd. En bättre systematik och ett bättre samarbete mellan elevhälsan –
lärare – SYV har utvecklats. På barn- och fritidsprogrammet (BF) och vård- och
omsorgsprogrammet (VO) ser man att starten av ”Öppet EHT”3 gynnade inlärningen genom
att få en samhörighet mellan elev, lärare och elevhälsa. Detta ledde till förbättrade resultat,
bl.a. har fler elever har gått från betyget F till E. Dessutom har lärarna systematiskt utvecklat
det formativa arbetssättet så eleverna stimuleras att inte nöja sig med F eller E.
Elevhälsan måste bli en mer strategisk resurs för skolan och lärarna och arbeta med det
förebyggande arbetet som ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Elevhälsan har tidigare arbetat i första hand med åtgärdande insatser, vilket blir ett fokus på
att ”reparera misslyckande” istället för att förebygga. Skolan kommer att prioritera TIDIGA
resultatuppföljningar och arbeta proaktivt med extra anpassningar och stöd.
Skolan har satt in resurser på karaktärskurser som stödjer elever som känner att de har
svårigheter med dessa kurser. Ett ytterligare sätt är att förlänga undervisningen för vissa
enskilda elever och detta kommer skolan att fortsätta med.
Det nya systemet med lovskolor och en ökad tillgänglighet av resurser i form av ett
inkluderande arbetssätt från speciallärare har gett positiva resultat. Till skolans “nya”
studiehall ska alla elever känna sig välkomna oavsett vilket betyg man siktar på.

Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande program ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte nått målet. Närvaron är en faktor som har mycket stor betydelse för lyckade
studieresultat. Höjs elevernas närvaro kommer också elevernas snittbetyg att öka. Bra och
nära kontakt med vårdnadshavare är ett av de viktigaste redskap i detta arbete.
En annan faktor är hur skolan kontinuerligt följer upp samt sätter in åtgärder i tid som, i sin
tur ger önskad effekt. Detta arbete tillsammans med EHT, mentor, undervisande lärare samt
program- och ämneslag behöver ständigt utvecklas. En del i detta är att EHT ska arbeta mer
förebyggande genom vårt s.k. “Öppet EHT”, ett forum där undervisande lärare och/eller
mentor på ett tidigt stadium lyfter elever som riskerar att inte uppnå minst E. Skolan inför nya
rutiner för uppföljning och åtgärder för bristande närvaro. En ny rutin för pedagogisk
kartläggning implementeras under läsåret.
3

Lärare får regelbundet en möjlighet att träffa elevhälsan och rektorer.

20

21

Skolan har under de senaste åren haft ett stort fokus på det formativa arbetssättet, ett
inkluderande förhållningssätt samt läslyft samtidigt som lärarna utvecklar det kollegiala
lärandet.
Att öka elevernas medveten om sitt eget lärande och motivation är ännu en faktor som
påverkar skolans måluppfyllelse. Att på ett tidigt stadium arbeta med studieteknik, använda
sig av de digitala hjälpmedel som undervisande lärare utvecklar eller som finns att tillgå som
programvara, ta emot stöd från EHT teamet samt studiehallens resurser behöver utvecklas.

Andel elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara
minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. Lärare och elevhälsan kommer att fortsätta sitt arbete med att
stödja de elever som inte har nått målen i alla kurser. ”Öppet EHT” med en halvtimme i
vecka per program ger lärarna möjlighet att utnyttja EHT på ett bättre och snabbare sätt,
detta ökar elevernas möjligheter att få godkända betyg i sina kurser. Fler elever som är i
behov av stöd ska följas upp med stöd och hjälp i studiehallen.
En relativt stor grupp av de som inte når examen på 3 år, behöver mer tid på sig för att nå
examen. Analysen visar att de saknar endast godkända betyg i ett fåtal kurser. Därför är det
viktigt att skolan stärker förutsättningarna i just dessa ämnen.
En hel del elever byter program och når därför inte målen på 3 år. En bättre och mer
strategisk studie- och yrkesvägledning skulle kunna förhindra programbyten.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,5.
Skolan når inte målet. Restaurang- och livsmedelsprogrammet har högre jämförelsetal än
riket. Hotell- och turismprogrammet (HT) och naturvetenskapsprogrammet ligger betydligt
under riket medan övriga ligger någon eller några tiondelar under rikets värden. Eleverna på
HT är en grupp som har behov av stöd även utanför skolan vilket gör att skolarbetet
påverkas. Viktigt att alla elever strävar så långt som möjligt och att eleverna utmanas att nå
ännu högre i sina studier. Skolans åtgärder som beskrivs i ovanstående text kommer att ge
förbättrade resultat på alla program.
Rektors roll som pedagogisk ledare ska utvecklas ännu mer med intensifierat arbete för att
förbättra medarbetarnas prestationer genom stöd, handledning, coaching och formativ
återkoppling.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser.
Skolan har nått målet med marginal. All undervisning ska grunda sig på de examensmål
varje program har. Skolan försöker hitta former för undervisningen där examensmålen
framhålls för att legitimera de kunskapskrav som ställs i respektive kurs. Infärgning mellan
GGÄ-kurser och yrkes-/karaktärskurser ger en större förståelse för den kunskap som de
olika kurserna ska förmedla till eleverna.
Yrkesprogrammens status bland eleverna har minskat vid den senaste gymnasiereformen
och många elever är svagt motiverade för studier. Yrkesprogrammen är krävande där
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eleverna måste ha mycket god läs- och skrivförmåga och många gånger en hög social
kompetens. Flera av eleverna svårt att nå målen i vissa ämnen. Skolan erbjuder numera
”klara kurser” i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska. Dessa kurser är
en väg till framgång i studierna för elever med svårigheter.
Psykisk ohälsa och sociala problem, tillsammans med stress och ångest, är några av de
absolut största problemen som elever och skolan har att hantera. Det krävs ökat samarbete
med externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP. Skolpsykologen kommer att
användas som handledare för både elevhälsa och lärare.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet, men en negativ trend är bruten, närvaron är oförändrad. Utifrån
resultatet i trivselenkäten så är det av yttersta vikt att frågor kring trivsel, arbetsro, stöd etc.
lyfts. En viktig åtgärd är att fortsätta utveckla klassrumsklimatet. Med en god arbetsmiljö där
eleverna känner sig trygga ökar troligtvis närvaron. Samtidigt är det av yttersta vikt att
lektionerna uppfattas som meningsfulla och håller hög kvalité.
En övervägande majoritet av eleverna har en mycket god närvaro. Men så är det ett fåtal
som brister i sin närvaro. Det är dem som skolan måste fånga upp på ett tidigt skede då
betyg och närvaro allt som oftast korrelerar. Skolan kommer att stärka samarbetet mellan
elevhälsan, lärarna och eleverna för att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet. Idag består arbetet till största del av att åtgärda problem som redan uppstått.
Eleverna på IMS består av individer med mycket brokig bakgrund. Eleverna har i många fall
traumatiska händelser med sig som sätter sin prägel på vardagen och inte bara påverkar
deras skolgång. Deras skolbakgrund skiljer sig och det finns elever som har mycket kort
skola bakom sig och som har en motsvarande gymnasieutbildning med sig. Detta kan leda
till att man som elev tycker skolan känns övermäktig, men å andra sidan kan den för någon
annan kännas meningslös utifrån att man inte känner att man utmanas och utvecklas. Båda
sakerna kan påverka närvaron. Under året som gått har det också varit en stor oro i gruppen
gällande åldersbestämningar, flytt av boende, utvisningar och andra yttre faktorer som inte
gäller skolan men som gör att närvaron blir lidande vilket också leder till minskad
måluppfyllelse. Varje vecka avsätts två timmar med hela arbetslaget och EHT gruppen för
att på ett tidigt stadie fånga upp eleverna och slussa dem vidare till rätt profession inom
skolan, men även hjälpa till med externa kontakter. De externa kontakterna kan utvecklas
mer.
Inom gymnasiesärskolan så finns det en lite annorlunda problematik kring frånvaro.
Generellt så har eleverna mycket hög trivsel och eleverna kommer gladeligen till skolan.
Med vårt täta samarbete mellan mentor och vårdnadshavare samt elevhälsan så finns det
en väl fungerande organisation kring elevers närvaro/frånvaro. Skolan har ett fåtal elever
som står för merparten av den ogiltiga frånvaron.
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Ölands Gymnasium
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla examensbevis.
Skolan har nått målet.

Andel elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara
minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,5.
Skolan har inte nått målet.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser.
Skolan har nått målet.
En del elever har haft svårt i vissa ämnen men har samtidigt varit duktiga inom andra
ämnen. Bristande motivation att komma tillbaka till skolan, framför allt då eleverna varit ute
på en längre praktik. Branschen frågar oftast inte efter höga betyg utan är mer intresserade
av elevernas praktiska kunnande.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. IMS har haft en elevgrupp som drabbats av negativa beslut från
Migrationsverket vilket gjort att de inte närvarat i skolan. Generellt så mår inte de
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ensamkommande ungdomarna så bra vilket också har haft en negativ påverkan på deras
skolgång.
Ett utökat samarbete med elevernas boenden har påbörjats. Vid utebliven skolgång
kontaktas boendena omgående. Information om CSN och följderna om man inte uppfyller
kraven på heltidsstudier kommer också att ges.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara minst 12,1.
Skolan har nått målet.

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara minst 87
procent.
Skolan har inte nått målet.
För vuxenstuderande på gymnasienivå är det många andra faktorer som påverkar ens liv
och studiesituation. Många arbetar inom vården där behov av arbetskraft varit stort och
eleverna har då prioriterat arbete istället. Detta gör att man inte lägger så mycket tid på sina
studier. Många gånger har dessa elever tidigare misslyckats i skolan och har många
kunskaper att ta igen. De behöver dessutom större stöd än vad komvux kan erbjuda. Elever
som går på gymnasiekurser har inte alltid den bästa motivationen för att klara
måluppfyllelsen. De har oftast med sig dåliga erfarenheter från tidigare skolbakgrund. De är
också vuxna med allt vad det innebär, ex. vård av barn, dålig ekonomi m.m.
Rektor kommer att initiera en översyn av hela organisationen för att fördela de resurserna så
de går till de områden där behoven är som störst.

Axel Weüdelskolan
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara minst 12,1.
Skolan har nått målet. Det som gynnar resultatet är att eleverna har bra tillgång till datorer
under skoltid och Google Classroom används i de flesta gymnasie- och yrkeskurser vilket
främjar det formativa lärandet. Många lärare jobbar i stor utsträckning med entreprenöriellt
lärande och ger eleverna insikt i att det finns en positiv koppling mellan närvaro och betyg.
Faktorer som påverkat resultatet negativt är att elever har dåliga erfarenheter av skola och
har misslyckats i tidigare studier. Flera elever är splittrade mellan studier och arbete och
andra elever använder studierna som inkomstkälla och nöjer sig med lägre betyg. Det
faktum att många elever inte har svenskan som modersmål gör det svårt för dem att nå de
högre betygen.
Skolan kommer att inventera behov av stöd hos eleverna där specialpedagog och lärare i
början av studierna tillsammans ska gå igenom hur man kan anpassa för elever som har
behov av stöd
Skolan kommer att utveckla användandet av digitala självrättande prov för att eleverna ska
få en bra självinsikt i sin egen bedömning av vilken betygsnivå de kan nå. Skolan kommer
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att öka användandet av digitala matriser för formativ bedömning där eleven också kan följa
sin egen utveckling och lärarens bedömning.
Många elever som kommit in på grundläggande vuxenutbildning (GRUV) har inte haft
tillräckliga förkunskaper för att gå där. Detta blir ett stort problem hur man ska klara av att få
igenom dessa elever på den tid de har rätt till studiestöd. Samarbete med avlämnande
skolor har inletts och kommer att fördjupas under läsåret.

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara minst 87
procent.
Skolan har nått målet. Personalen har arbetat aktivt med att se varje individ och vid
svårigheter vara tidiga med insatser som gynnar elevens progression genom att löpande ha
enskilda samtal med eleverna kring deras studier. Ständig utveckling av arbetssätt gällande
digitala verktyg har gett positiv effekt.
Även ovan nämnda åtgärder kommer att öka måluppfyllelsen.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Eleverna på skolan har en relativt hög närvaro. Fortsatt arbete
med att informera eleverna om vikten av att ta tillvara på tiden de erbjuds gå i skolan. Skolan
arbetar med ökad delaktighet i planering av lektionsinnehåll och ökad delaktighet i utförandet
vilket har positiv effekt på närvaron. I de utbildningar där Classroom används har uppgifter
och ansvar synliggjorts vilket har ökat betydelsen av att delta i lektion och därmed ökat
elevernas motivation till att delta.
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Personalförhållanden
Antal anställda
I jämförelse med antal anställda i december 2016, fortsätter Kalmarsunds gymnasieförbund
att öka i antal medarbetare. Tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 2,5 procent
sedan föregående mättillfälle. I föregående årsredovisning har anställningsformen
visstidsanställda endast innefattat månadsavlönade medarbetare som har en allmän
visstidsanställning. I det här delårsbokslutet har även medarbetare som är månadsavlönade
och har anställningsform vikariat, obehörig lärare samt visstid > 67 år inkluderats, därav den
stora skillnaden i jämförelse med föregående årsredovisning. Timavlönade omräknade till
årsarbetare har i jämförelse med mättillfället i december 2016 minskat med 1,5 årsarbetare.
Könsfördelning
Av förbundets tillsvidareanställda är 63 procent kvinnor vilket är oförändrat i jämförelse med
föregående år. Den största yrkeskategorin i förbundet, lärare, representerar 73,7 procent av
Kalmarsunds gymnasieförbunds tillsvidareanställda. Inom den gruppen är 61 procent
kvinnor. Lärare anses vara ett kvinnodominerat yrke vilket gör det svårt att få sökande av det
underrepresenterade könet vid rekrytering som i sin tur försvårar möjligheten att upprätthålla
en jämn könsfördelning.
Medelålder, åldersstruktur, sysselsättningsgrad och pensionsprognos
Medelåldern hos de tillsvidareanställda inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i augusti
2017 48,2 år. En ökning med 0,7 år i jämförelse i december 2016. Kvinnorna har något lägre
medelålder än männen.

I ålderstrukturen kan ses att den största andelen av tillsvidareanställd personal är mellan 3049 år (49,6 %). Även andelen anställda mellan 50-67 år är stor (47,3 %). Den totala
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genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har vid mätningstillfället, 31
augusti 2017, minskat med 0,5 procent jämfört med föregående årsredovisning.
Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att medarbetare kan välja att gå i pension mellan 61
och 67 år. Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en pensionsålder av 65 år) kommer
förbundet att ha 68 (13 % av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 44 (9 procent) är
lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 13 procent som går i pension inom perioden.
Inom en 10-årsperiod blir motsvarande siffror 151 (29 % av tillsvidareanställda)
pensionsavgångar varav 93 (18 %) är lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 28
procent.
Under perioden januari-augusti 2017 har 41 tillsvidareanställda medarbetare avslutat sin
anställning hos Kalmarsunds gymnasieförbund. 31 anställningar avslutades på egen
begäran och 10 på grund av pension, vilket ger en total personalomsättning på 7,89 procent.
Både antalet medarbetare som säger upp sig på egen begäran och medarbetare som slutar
på grund av pension är relativt hög i jämförelse med det totala antalet för år 2016. Den
största gruppen som avslutat sin anställning på egen begäran är lärare.
Konkurrensen kring behöriga lärare har ökat och bidragit till en rörligare arbetsmarknad för
gruppen. Detta tillsammans med pensionsavgångar och ökande elevkullar kommer att göra
lärarrekryteringar till en av förbundets stora utmaningar de kommande åren.
För att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare har förbundet under året
arbetat fram en kompetensförsörjningsplan som ska ligga till grund för den strategiska
kompetensförsörjningen. I fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplanen ska strategierna
brytas ner till aktiviteter.
Personalmått

ANTAL ANSTÄLLDA

Totalt

Kvinnor

Män

Årsarbetare
Månadsavlönade
Andel kvinnor/män av
månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor/män av
tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Andel kvinnor/män av
visstidsanställda

581
614

361
379

220
235

100%

62%

38%

524

331

193

100%

63%

37%

131

74

57

100%

56%

44%

TIMAVLÖNADE Jan 2017- Jul 2017
Arbetade timmar
Timmar omräknad till årsarbetare

14 120
12,2

8 156
7,1

5 964
5,2

Medelålder
Tillsvidareanställda

48,2

47,9

48,6

96,40%

96,20%

96,80%

Sysselsättningsgrad
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
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Åldersstruktur i procentuell andel tillsvidareanställda
<29
30-49
50-67

3%
49,60%
47,30%

1,70%
33,20%
28,20%

1,30%
16,40%
19,10%

Personalomsättning Jan 2017Antal Jan 2017- Antal totalt
Procent 2017
Aug 2017
Aug 2017
2016
Inkl. egen begäran och pension
egen begäran
pension

7,89%
5,96%
1,93%

Externt annonserade tjänster

39 st

41
31
10

45
33
12

Arbetsmiljö och hälsa
Sjukfrånvaro
Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger från januari 2017 fram till augusti 2017 på
samma nivå som föregående år, 3,7 procent. I jämförelse med resterande landet där
medelvärdet i riket är 7 procent har Kalmarsunds gymnasieförbund en låg ackumulerad
sjukfrånvaro. Däremot har långtidsfrånvaron ökat något från föregående år men den ligger
fortfarande under medelvärdet i riket.
För att fortsätta hålla sjuktalen nere är det viktigt med förebyggande insatser och ett väl
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till förbundets
arbetsplatser som besvaras av chefer, skyddsombud och medarbetare med tilldelad
arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets
föreskrift 2001:1. Förbundskontoret sammanställer arbetsplatsernas svar. Därefter ska varje
arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. Handlingsplanerna behandlas i
respektive samverkansgrupp.
Enkäten ligger som grund till kommande insatser inom arbetsmiljöområdet. Resultatet för år
2016 visade på ett behov av utbildning då det finns många nytillträdda skyddsombud i
verksamheten.
Under hösten 2017 kommer en utbildning i arbetsmiljö att genomföras för skyddsombud och
chefer. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och en gemensam bas att stå
på i sitt gemensamma arbetsmiljöarbete. Utbildningen kommer också att skapa underlag för
diskussion och bidra med verktyg för att integrera Arbetsmiljöverkets föreskrift om
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i det fortsatta systematiska
arbetsmiljöarbetet.
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Redovisning av sjukfrånvaro
Riksnivå
medelvärde
2016

Jan 2017-

Jan 2016-

aug-17

dec-16

3,70%

3,70%

7,00%

45,40%

39,20%

48,50%

3. Sjukfrånvarotid för kvinnor

4,60%

4,40%

7,60%

4. Sjukfrånvarotid för män

2,30%

2,40%

4,20%

5. Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre

3,40%

1,90%

5,80%

6. Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

3,06%

2,50%

6,80%

7. Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

4,40%

5,10%

7,90%

Total sjukfrånvaro
1. Total sjukfrånvaro ackumulerad
2. Tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på
kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.
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Förbundets skolor
Jenny Nyströmsskolan
Ekonomiskt utfall
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2017 med en kostymanpassning på drygt 11 mkr. Estetiska
programmet, restaurang- och livsmedelprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och
gymnasiesärskolan stod totalt för ett budgeterat underskott med ca 9,7 mkr. Gemensamt för
programmen är att antalet undervisningsgrupper inte fylls med optimal elevvolym (ur ett
ekonomiskt perspektiv). Helårsprognosen är vid delåret ett knappt underskott på 6,9 mkr.
I den förbättrade utfallsprognosen speglas främst gymnasiesärskolan samt restaurang- och
livsmedelsprogrammet och introduktionsprogrammet språkintroduktion.
I samband med en omorganisering av lokaler genomfördes ny intern överenskommelse av
hyreskostnaden. Detta resulterade i minskat lokalutrymme och förändrad resurs av
vaktmästare vilket förbättrar det ekonomiska utfallet med ca 1 mkr. I början av höstterminen
har ytterligare tre elever tillkommit till fritids/korttidstillsyn. Eftersom dessa tre ryms inom
nuvarande organisation innebär detta knappt 0,5 mkr i ökade intäkter. På helår är intäkterna
för fritids/korttidstillsyn ca 0,8 mkr högre mot budgeterade. Utöver detta prognostiseras även
minskad nettokostnad för taxiresor utgöra en av de stora avvikelserna med ca 0,6 mkr.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet har trots vikande elevunderlag bibehållit efterfrågan
av uppdragsutbildningar för vuxna. I år startar fler vuxenutbildningar än budgeterat och
genererar ett överskott med ca 0,6 mkr. På språkintroduktion har elevantalet ökat från och
med höstterminen. Detta har skapat förbättrade förutsättningar för resursoptimering.
Helårsprognosen bygger på antalet inskrivna elever den 7/9. En betydande förändring vid
jämförelse av nuvarande elevantal och budgeterade gäller för antalet lärlingar. Under våren
togs beslutet att den gymnasiala lärlingsutbildningen som en sammanhållen klass skulle
upplösas och istället återgå enligt tidigare organisation, knuten till respektive program. Detta
innebär att elever som tidigare tillhört Jenny Nyströmsskolan nu istället tillhör den skola där
yrkesprogrammet finns.
I enlighet med förordningen för personalförstärkning inom elevhälsan har skolan tilldelats
statsbidrag om ca 0,2 mkr.
Viktiga händelser
Läsåret 16/17 startade en sammanhållen gymnasial lärlingsutbildning. Ett tiotal elever inom
vitt skilda program och inriktningar bildade en gemensam klass där de utöver de
programspecifika ämnen läste tillsammans. Organisationsformen visade sig inte var optimal
med en sammanhållen lärlingsklass utan beslut togs att inför läsåret 17/18 att varje
yrkesprogram på respektive skola skulle erbjuda lärlingsutbildning.
Uppstart av ett projekt med studiehandledning online via BIU online i Ronneby. BIU står för
Blekinge Integrations- och Utbildningscenter. Studiehandledare samarbetar i team för att dra
nytta av varandras kompetens och erfarenheter och sköter handledningen digitalt.
Studiehandledningen online är ett komplement till den fysiska studiehandledningen i skolan
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och ska säkerställa tillgängligheten i hela sydostregionen som i många fall är svår att lösa
lokalt. Kalmarsunds gymnasieförbund har anställt en person i projektet som skall
administrera och sköta kontakterna med BIU online och under första året där Jenny
Nyströmsskolan och Stagneliusskolan ingick i projektet.
På barn- och fritidsprogrammet programmet startade socialt arbete som en av två
inriktningar. Inriktningen kommer samläsa delar av praktiken med väktarutbildningen för
vuxna.

I ledningsgruppen blev det förändringar i och med två rektorer valde att prova annan tjänst
och det anställdes två nya rektorer. En under hösten och en under våren. Innan terminens
slut valde ytterligare en att prova annan tjänst. Ledningsgruppen är inför starten av läsåret
17/18 till stora delar ny och i samband med detta gjorde man en ny programfördelning
mellan skolenheterna.
Under höstterminen -16 startades en pilotgrupp inom elevhälsan där rektor och ett elevteam
träffades två halvtimmar i veckan. Syftet var att lärarna skulle få möjlighet att komma för att
få stöd av gruppen när man kände oro för elever. Skolan har sett goda tendenser av detta
initiativ.
Skolan har under året satsat på att förändra klassrum till ny lärmiljö, vilket betyder att skolan
har fortsatt sitt arbete mot att koppla ett helhetsgrepp där skolan ska spegla samtiden.
Skolan har numera ett flertal klassrum och en studiehall som anpassats till nya
förutsättningar och pedagogiska metoder. Vilket går hand i hand med skolans
kompetensutveckling i arbetet med de olika spåren.
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Förväntad utveckling
Jenny Nyströmsskolan fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor bredd samt
fortsätter satsningen på marknadsföring som en del i att öka elevantalet. Utifrån den
ekonomiska situationen så kommer skolan att optimera lokalanvändningen samt sträva efter
att samläsa mellan programmen. I takt med den ökade befolkningsprognosen avseende
ungdomar i åldern 16-19 åringar så ser skolan med tillförsikt på framtida elevutveckling.
Inom vård och omsorgsprogrammet kommer skolan arbeta med handledningskurser för
personal ute på de arbetsplatsförlagda platserna. Skolan kommer att fortsätta sitt samarbete
med VO- college.
Skolan ser en positiv trend gällande elevunderlaget på vuxensidan i samarbete med
Kunskapsnavet och kommer att göra ett nytt intag gällande storkök under HT17 samt ännu
ett nytt intag VT18. Vuxenutbildningen för väktare startade omgång två inför VT17.
Inför läsåret 17/18 inför skolan ett helt nytt arbetssätt inom elevhälsan som går under
namnet Öppet EHT. I korthet innebär det att ett elevteam kopplas till en och samma rektor
utifrån programansvar. Syftet är att lärare vid ett tidigare stadie ska få stöd av
elevhälsoteamets samlade kompetens.
Jenny Nyströmsskolan ser också ett rekryteringsbehov på lärarsidan inom en snar framtid
på grund av pensionsavgångar. Detta sker samtidigt som det råder ett läge med allt större
underskott av lärare. Att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare är i detta läge mycket
viktigt. Vad gäller gymnasiesärskolan så kommer stora pensionsavgångar samtidigt som
legitimationskrav införs under 2018. Det innebär att skolan arbetar aktivt att få utbilda
behöriga lärare för att ha kompetenta pedagoger inför de nya kraven som ställs.

Lars Kaggskolan
Ekonomiskt utfall
Lars Kaggskolan gick in i budget 2017 med en kostymanpassning på knappt 2,2 mkr. Det
budgeterade underskottet härleds i huvudsak till introduktionsprogrammet språkintroduktion.
Helårsprognosen för skolan är vid delåret ett överskott med ca 0,3 mkr.
Det omfattande mottagandet av nyanlända elever 2016 innebar stora resursbehov hos
introduktionsprogrammet språkintroduktion både vad avser personal och lokaler. Det
varierade elevantalet lämnar inte förutsättningar att sänka kostnaderna i samma relation.
Vad det avser lokaler lämnade programmet en extern lokal vid halvårsskiftet. Däremot har
resursbehov vad avser personal, trots något färre elever, inte sjunkit. Detta för att fler elever
är i behov av särskilt stöd, vilket exempelvis inneburit ökat behov av små
undervisningsgrupper. Detta har medfört nyrekryteringar under vt-17. En genomlysning av
språkintroduktionsprogrammet framförallt vad det gäller variationen av resursbehov skulle
kunna innebära en intern omfördelning vilket då också kan medföra en ekonomisk påverkan
för programmet.
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Med undantag för el- och energiprogrammet så ökar elevantalet till årskurs ett för skolans
resterande program. Både naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet utökar med
en klass och till fordons- och transportprogrammet utökas antalet utbildningsplatser. Även
intresset för vuxenutbildningar fortsätter vara högt och bidrar med närmare 0,6 mkr utöver
budgeterade intäkter.
I och med förstärkning av elevhälsan har skolan även tilldelats statsbidrag som förbättrar
resultatet med knappt 0,3 mkr.
Viktiga händelser
2015-2016 års flyktingströmmar fortsätter att ha konsekvenser för skolan. Under 2016 steg
mottagandet av nyanlända elever från ett 70-tal elever till 250 stycken, vilket innebar en stor
utökning av introduktionsprogrammet språkintroduktion. Elevantalet väntas fortsätta ligga i
samma nivå, vilket ställer krav på både organisation, möjligheter till integration, arbetsmiljö
för både elever och lärare samt lokaler.
Det är många elever inskrivna på Lars Kaggskolan och samtliga elever ska under lunchen
äta i restaurangen oavsett var eleverna har sina lektionssalar. Detta gör att trycket i
restaurangen nått sin övre gräns, kökets kapacitet är nådd och restaurangens sittplatser är
helt utnyttjade under lunchtiden.
I samband med att huvudmannen tilldelats särskilt riktade medel från Skolverket gällande
översyn av utbildning för nyanlända samt kompetensutveckling för lärare har en större
diskussion kring organisation av utbildningen även gjort på enhetsnivå. Parallellt med den
generella översynen har därför vissa organisatoriska förändringar genomförts. För att bättre
kunna forma elevernas utbildning utifrån deras förutsättningar och ambitioner har
undervisningen organiserats i “utbildningsspår”. Dessutom har fyra heltidslotsar, med
ansvar över elevernas sociala situation, anställts. Detta för att kunna arbeta mer preventivt
kring elevernas skolsituation och ge undervisande lärare möjlighet att utveckla
undervisningen för målgruppen.
Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet är fortsatt populära. Till 2017 har
antagits fyra klasser på båda programmen. Samläsning sker inom
naturvetenskapsprogrammet med Jenny Nyströmsskolan. Då det var ett stort söktryck till
fordons- och transportprogrammet beslutades det att utöka klasstorleken med 50procent,
vilket medför att en extra resurs behövs i de verkstadsförlagda delarna av utbildningen.
Hantverksprogrammet- inriktning styling verkar vara mer populärt att läsa i Kalmar än då det
fanns i Torsås. Elevantalet inom inriktningen har ökat och till 2017 har 14 elever antagits.
Vuxenutbildningen på hantverksprogrammet inriktning frisör fortsätter med ett annorlunda
upplägg än tidigare år.
Förväntad utveckling
Tack vare goda elevresultat, hög trivsel och populära program förväntar skolan en fortsatt
god tillströmning av elever även kommande år. Lars Kaggskolan ser ett fortsatt behov av att
se över fördelningen av nyanlända elever på fler skolor, detta för att öka integrationen samt
få en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare.
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I gymnasieutredningens betänkade finns flera åtgärder, riktade mot introduktionsprogrammet, som kommer att få betydande konsekvenser om och när de genomförs, bland
annat rätt till heltidsstudier, tidigare införande av undervisning av andra ämnen än svenska,
rätt till yrkesspår m.m. Dessa åtgärder kommer bland annat att innebära ett ökat behov av
undervisande personal, lokaler m.m. Den pågående översynen av utbildningen för
nyanlända är strategiskt viktig för det fortsatta arbetet kring organiserandet av denna
utbildning.
Skolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både elever och
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de anpassas till en
modern lärmiljö. För ökad trivsel för personalen fortsätter skolan anordna gemensamma aktiviteter.
Att utveckla Lars Kagg som en attraktiv arbetsplats, i linje med huvudmannens personalpolitiska
program och tidigare genomförd medarbetarenkät, är också ett fortsatt arbete.

Stagneliusskolan
Ekonomiskt utfall
Stagneliusskolan gick in i budget 2017 med en kostymanpassning på 0,2 mkr.
Skillnaden i antal elever mellan vår- och hösttermin är ett positivt netto om 52 elever (7/9).
Antalet elever är dock rörlig fram till mitten av september och kan påverka helårsprognos
något vid förändrade förutsättningar. Nu kända elevsiffror resulterar i ett extra bidrag på alla
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program förutom AST enheterna där en större avräkning är gjord i förhållande till årets
ingående prognoser. Tack vare att grupperna i årskurs ett fylls så påverkar detta
resultatprognosen omgående.
Den goda elevtillströmningen leder dock till att diskussion angående lokalbehovet behöver
föras. Särskilt då skolan under året inte längre nyttjar lokaler på Axel Weüdelskolan.
Helårsprognosen för skolan är ett överskott om 1,8 mkr.
Viktiga händelser
Under våren 2017 fastställde och förankrade skolledningen för Stagneliusskolan en
pedagogisk helhetsidé för all personal. Denna helhetsidé innehåller en rad styrande
förutsättningar som i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse av de prioriterade målområden
förbundets politiker i direktionen fastslagit.
I det utvecklingsarbete Stagneliusskolan bedrev under förra läsåret fanns fokus på att öka
reflektionen och diskussioner i kollegiet inom områden som formativt förhållningssätt,
elevaktiva- och språkutvecklande arbetssätt. Ambitionen var och är fortsatt att stimulera
skolans pedagogiska personal till att reflektera och i högre grad ifrågasätta egna slutsatser,
vilket är en central ingrediens i ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetssättet är tänkt att
leda till en utveckling av det metakognitiva tänkandet vilket enligt forskningen är en stor
påverkansfaktor för ett framgångsrikt lärande4.
Stagneliusskolan redovisade en fortsatt satsning av skolans lärmiljöer som utgår från den
pedagogik och den kunskapssyn skolan strävar mot. Det ska finnas möjlighet till samarbete
och en mängd olika aktiviteter i klassrummet. Allt i enlighet med helhetsidén och de
prioriterade målområden som framgår enligt Budget 2017 5. Satsningen är planerad att
fortsätta under 2018.
På Stagneliusskolan har förbundets kostverksamhet tagit över cafeteriaverksamheten som
tidigare drevs av Kalmar kommun. Café lokalerna har fått en uppfräschning och öppettiderna
har utökats vilket elever efterfrågat. Uppstarten av den nya verksamheten har fungerat bra
och har fått ett positivt mottagande.
Förväntad utveckling
Nu har förbundet passerat året med lägst antal 16-åringar och enligt de prognoser
huvudmannen för Kalmarsunds gymnasieförbund presenterat ökar elevkullarna under en
lång tidsperiod framöver. Stagneliusskolan har dock över tid fyllt sina utbildningsplatser vilket
resulterar i att skolan idag har kö till flera av programmen. Det finns således inför hösten
2017 fler sökande elever än utbildningsplatser Stagneliusskolan har att erbjuda.
Förhoppningen är att skolans organisation (antal utbildningsplatser) kommer att växa tack
vare de ökade elevkullarna och den växande populariteten.

4

5

Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm: NoK.
Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Stockholm: NoK.
Budget 2107
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Det höga söktryck av elever till skolans utbildningar samt de positiva prognoser om ökande
elevkullar framöver bidrar till hög ekonomisk stabilitet för Stagneliusskolan samt ökade
möjligheter att anställa medarbetare med högre sysselsättningsgrad. Dessa faktorer bidrar i
sin tur till att skolans attraktivitet såväl ur elev- som medarbetarperspektiv fortsatt kommer
att vara starkt.
Den trend skolan konstaterade redan under förra årets antagning avseende elevernas
sökmönster ser ut att fortsätta. Ekonomiprogrammet är det högskoleförberedande program
som fortsätter öka. Nytt för i år är att skolans yrkesförberedande program, Handels- och
administrationsprogrammet har fler sökanden än platser på programmet.
Den pågående digitala satsningen inom Kalmarsunds gymnasieförbund är fortsatt av stor
betydelse. Genom den digitala agendan säkerställs att eleverna utvecklar förståelse av hur
digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och
förstå risker samt för att kunna värdera information. Därigenom utvecklar eleverna förmågor
som är värdefulla i arbets- och samhällslivet och vid vidare studier.
Den ökade digitaliseringen inom skolan ställer nya krav vad gäller kvalitet, likvärdighet och
resultat i utbildningen. Implementeringen av skolans pedagogiska helhetsidé säkerställer att
verksamheten får större flexibilitet och därmed ökad möjlighet för eleverna att nå
kunskapsmålen.
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För att Stagneliusskolan ska nå de resultat våra politiker fastställt gällande vision och de
prioriterade områden i budget 2017 är skolans enskilt viktigaste uppgift att utveckla och
förbättra varje medarbetares prestationer under läsåret.

Ölands Gymnasium
Ekonomiskt utfall
På grund av den minskade elevkullen på Introduktionsprogrammet språkintroduktion (IMS)
så har skolan under året minskat sitt utrymme med 2,7 mkr. På Restaurang- och
livsmedelsprogrammet går en elev i årskurs tre. Verksamhetsavtalet med Halltorp löper fram
till sommaren 2018 då den sista eleven på nämnda program lämnat skolan. Programmet
prognostiseras till ett underskott om strax över 0,2 mkr.
Den gymnasiala verksamheten på skolan prognostiseras totalt till ett helårsresultat om
minus 1,2 mkr då man i största möjliga mån försökt anpassa tjänsteomfattningen mot
efterfrågan.
Trots en återbetalning till YH myndigheten, avseende antal elever på köksutbildningen inom
YH, är helårsprognosen på komvux-verksamheterna positiv. Detta tack vare grundläggande
vuxenverksamhet samt svenska för invandrare som tillsammans prognostiserar ett överskott
om 1,3 mkr. Totalt för vuxenverksamheten prognostiseras ett överskott om 1,0 mkr.
Totalt ett underskott för skolan om 0,3 mkr.
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Viktiga händelser
Hösten 2016 uppgick antalet elever som läste IMS till 93 stycken. Under våren har denna
siffra varit ca 70 stycken. Inför skolstart ht 17 så går 51 IMS elever på skolan. En sådan
omställning i resurser och behov har under året varit i fokus.
Anledningen till att antalet elever minskat beror bland annat på att Migrationsverket stängt
ner ett antal boende i kommunen och likaväl har kommunen minskat antalet HVB hem för
målgruppen.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet fortsätter att fasas ut och efter sommaren återstår
endast en gymnasieelev på programmet.
2017 har inneburit en fortsatt ökning av studerande inom den kommunala
vuxenutbildningen. Inte minst tack vare kommunens invandrare. I och med vårtermin 2017
har den första kök- och restaurangutbildningen för vuxna avslutats. Hösten 2017 startar en
ny omgång med 16 nya elever. Vårdutbildning bedrivs för vuxna både som
orienteringskurser för den som inte har svenska som modersmål samt ordinarie
vuxenutbildning som ger undersköterskekompetens.
Förväntad utveckling
Regeringens satsning på vuxenutbildning - “Utökad rätt till Komvux” och ett nytt
Kunskapslyft kommer förhoppningsvis medföra fler platser och ett ökat statsbidrag för Vux.
Grundläggande Vux har från 2017 nya kursplaner med möjlighet att betygsätta delkurser i
kurserna svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Det finns även önskemål från Borgholms kommun och Arbetsförmedlingen om nya
utbildningar, uppdragsutbildningar, inom Komvux för att på ett bättre sätt kunna möta
behovet av utbildning av och för kommuninvånarna.
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion kommer från och med nästa höst vara den enda
gymnasiala utbildning som kvarstår på Ölands gymnasium. Omfattningen av denna är
emellertid osäker och beroende av omvärlden.
Implementering och investering av diverse digitala hjälpmedel och system är i fokus. Skolan
behöver en lokal utvecklingsplan samt en plan för sitt IKT-arbete. Utbildning inom befintliga
system och användandet ska öka så att skolan kan kvalitetssäkra hela verksamheten.
Marknadsföring för befintliga kurser är ytterligare en viktig del för att fylla skolan med elever.
Vilka är målgrupperna och vart hittar skolan de framtida eleverna? Även utveckling av nya
kurser finns i pipeline. Skolan startar inom kort en ny orienteringskurs i svenska med
inriktning mot vård och omsorg vilken liknar MIO i Kalmar. Borgholms kommun har stort
behov av utbildad personal inom Vård- och Omsorg. Trainee-utbildning i samarbete med AF
och Omsorgsförvaltningen är påbörjat och ska jobbas fram.
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Axel Weüdelskolan
Ekonomiskt utfall
Enhetens helårsprognos vid delåret är ett överskott om 0,8 mkr.
Ny intern överenskommelse är gjord avseende hyran mellan gymnasiesärskolan och Axel
Weüdelskolan. Stagneliusskolan som har hyrt en lokal på skolan har lämnat från och med
höstterminen. Totalt sätt minskas skolans hyresintäkter med 0,8 mkr för året. Även
vaktmästarens fördelning i tjänst har justerats och belastar skolan med ytterligare 0,2 mkr
mot budget.
Hur statsbidraget för satsningen ”Rätt till komvux” ska hanteras har diskuterats under våren.
Rektorerna för den gymnasiala vuxenverksamheten på Axel Weüdelskolan och
Kunskapsnavet har tagit fram de satsningar de avser göra för att uppfylla de mål/resultat
som statsbidraget ämnar främja. En fördelning av statsbidraget mellan enheterna har
beslutats av styrelsen för vuxenutbildning.
Verksamheten för SFI och Lärvux i Torsås prognostiseras till ett mindre överskott. Nytt avtal
är tecknat avseende de elever som överstiger 64 stycken, vilket är antalet utlovade platser
enligt avtalet.
Viktiga händelser
Genom kontinuerlig utbildning hela året har skolan bl.a.utvecklat det digitala lärandet tex.
genom självrättande digitala prov och att classroom används i alla kurser. Det
entreprenöriella lärandet möjliggör flexibilitet och större möjligheter att nå målen. Det
formativa arbetet har utvecklats genom digitala matriser där man synliggör elevens
progression och måluppfyllelse.
Axel Weüdelskolan har erhållit projektmedel gällande studiehallar, lärmiljö (ny utformning),
utbyggnad av digitala verktyg.
Grundläggande vuxenutbildning startar upp med nya kursplaner innehållande delkurser och
nya poäng. De elever som påbörjat de gamla kurserna ska dessutom gå kvar enligt det
gamla systemet. Dessa båda elevgrupper blandas nu i samma grupper och lärarna måste
nu hålla reda på varje enskild elevs studieplan på en mycket tydligt sätt. Detta tillsammans
med att man bedrivit kontinuerlig utbildning över jul och nyår har varit en spännande
inledning på det nya året.
SFI har förstärkts med ytterligare en praktiksamordnare vilket gjort att skolan kunnat
kvalitetssäkra elevernas praktikplatser i större omfattning och ser fram emot en högre
måluppfyllelse inför årsbokslutet.
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Enheten har utökat möjligheterna för eleverna på SFI att läsa på kvällstid genom att skapat
fler och längre lektionspass samt förstärkt med ytterligare en lärare.
På Mjölnergymnasiet i Torsås har rutinerna börjat ge resultat och verksamheten utvecklas i
gemenskap med Axel Weüdelskolan.
Lärvux har fortsatt utveckla sitt arbetssätt med digitala hjälpmedel och arbetet med
smartboard har implementerats till andra skolor genom kollegialt lärande.
Den gymnasiala verksamheten har erbjudit utbildning under sommaren för första gången
vilket medfört att fler elever nu har möjlighet att snabbare nå sina mål. Ansökning till skolans
utbildningar sker nu enbart genom webbansökan vilket skolan också ser som en positiv
utveckling bl.a.för skolans administration men också för att eleverna där tidigt möter den
digitala utvecklingen som sker i dagens utbildning.
Som nämns ovan så hela skolan under året haft fokus på det entreprenöriella lärandet. Inom
den gymnasiala verksamheten har projekt pågått med att möjliggöra samläsning för reguljärt
och flex men även att integrera mål olika kurser. Verksamheten framhåller att eleverna ska
arbeta i studiegrupper för att optimera lärandet.
Installation av kameror på skolan vid huvudentreérna var ett resultat av skolans
säkerhetsarbete tillsammans med polisen. Uppfattningen är att det nu känns tryggare.
Skolan har anställt en kurator vilket är en efterlängtad funktion som i första hand ska stötta
lärarna i sitt arbete med eleverna.
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Förväntad utveckling
Utvecklingen inom vuxenutbildningen går snabbt och flexibiliteten skolan ska erbjuda de
studerande kräver både nya idéer och finslipning av arbetet. Eleverna ska kunna läsa
kontinuerligt under året vilket innefattar: heltid/deltid, dagtid/kvällstid, olika längd på
tidsperioder, kombinera kurser och flex/reguljärt. Målet är att alla kurser ska ha digitala
matriser för att synliggöra elevens progression och måluppfyllelse.
Arbetet med hög måluppfyllelse förväntas utvecklas genom entreprenöriellt lärande och den
digitala agendan (IKT) för att eleverna ska ha stora möjligheter att nå målen. För att få alla
elever att nå målen så förväntas skolans insatser gällande stöd ge positiv effekt. Några
exempel på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar och tillgång till digitala verktyg.
Skolan arbetar för en god arbetsmiljö och hög trivsel bland elever och personal då detta är
en god förutsättning för en god lärmiljö och därmed medverkar till en högre måluppfyllelse.
Axel Weüdelskolan ska vara en trygg och lugn skola. 95,2procent har svarat stämmer helt
och hållet eller stämmer ganska bra på frågan jag känner mig trygg i skolan.
Det är också viktigt att det är en attraktiv arbetsplats i och med den hårda konkurrensen som
finns kring att behålla/rekrytera lärare. Personalen ska känna delaktighet och arbetsglädje
genom gemensamma aktiviteter och samverkansforum.
Kuratorns roll ska utvecklas så att det är en naturlig del i verksamheten utifrån ett
rådgivande perspektiv. Skolans utveckling ser lovande ut och elevantalet ökar. Inom SFI har
elevutvecklingen varit positiv en längre tid och det har även varit kö till utbildningen. Detta
har även andra aktörer uppfattat och etablerat sig i området.

42

Ekonomisk redovisning
Redovisningsprinciper
Kalmarsunds Gymnasieförbund följer den kommunala redovisningslagen och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
·

·
·
·

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Pensionsskuld
Kalmarsunds Gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av
pensionsskulden i balansräkningen.
Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats
med särskild löneskatt på 24,26 procent. Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av
Skandia.
Varulager
Lager har värderats enligt "lägsta värdets princip" LVP, vilket betyder det lägsta av
anskaffnings- eller netto-försäljningsvärdet (verkligt värde).
Avskrivningar
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under
avskrivningstiden. Planenliga avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier
10 år
Stadigvarande undervisningsmaterial
5 år
Kopiatorer
4 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och
äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av
komponenter inte är aktuell.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
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Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns
för materiella- och immateriella tillgångar.
Kapitaltjänstkostnader
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta
med på bokfört värde. Fram till 2017 var denna ränta satt till 5 procent. 2017 och framåt är
densamma satt till 2,25 procent.
Semesterlöneskuld och övertid
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en
kortfristig skuld. Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De
intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter samt ytterligare 0,2
procent för medlemsavgift Pacta för de grupper det berör. I delårsbokslutet belastas
resultatet med 8/12-delar av budgeterad ökad skuld.
Interna poster
Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till
detta är konto 579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna (kto 561), Konto för
finansiering av arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på
ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att reducera för interna poster i
resultaträkningen avseende ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.
Tidigare har konto 579xx (finansiering av konto 561) redovisats i noten för intäkter (not 1)
vilket inte är fallet i år då kontot finns i not 2 (kostnader).
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Resultaträkning och Kassaflödesanalys
(tkr)
Not Budget
2017

Prognos
2017

Delår
2017

Bokslut
2016

Budget
2016

Prognos
2016

Delår
2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Pensionskostnader m m
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

1
2
3
4

124 361
-510 530
-19 433
-4 447
-410 049

114 605
-547 935
-20 360
-3 435
-457 125

84 028
-358 633
-13 865
-2 290
-290 760

124 508
78 730
-530 427 -455 274
-12 818 -16 721
-3 562
-3 584
-422 299 -396 849

110 499
87 087
-487 374 -323 569
-10 428
-4 779
-3 252
-2 168
-390 555 -243 428

Medlemsbidrag
Statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT

5
6
7
8

410 483

410 483
43 340
0
-26
-3 327

273 355
32 000
-6
18
14 607

397 118
33 063
116
-9
7 989

397 118

397 119

231
500

100
-9
6 655

264 452
644
56
-6
21 718

Delår
2017

Bokslut
2016

Delår
2016

Bokslut
2013

Delår
2013

14 607

7 989

21 718

-3 920

2 290
-10 048
-245
-1 484
0
28 445
1 801
35 368

3 562
-10 806
-180
-6 164
0
-54 163
34 770
-24 992

2 168
-10 806
-180
-2 368
0
-47 044
5 243
-31 270

-549
0
2 939
0
1 614
-1 288
68
914
-2 421
1 276

-5 500

-5 142

-2 606

-5 500

-5 142

0
0
98
98
29 965
62 338
92 303

(tkr)
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Återbetalning medlemskommuner
Avsättning till pensioner
Övrigt
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr
Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Långfristiga fodringar
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

4
14
13
14
10
15

9

11

100
-34
500

1 964
815
20
0
-4 641
-10 973
-16 734

-2 606

-3 879
0
0
0
-3 878,6

-1 631

0
0
14
14

0
0
7
7

-140
-140

0

-30 121
92 459
62 338

-33 869
92 459
58 590

-2 743
65 927
63 184

-18 365
65 882
47 517
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-1 631

Balansräkning
(mkr)
Not

Delår
2017

Bokslut
2016

Delår
2016

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
9
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
11
Summa anläggningstillgångar

21,5
0,0
0,0
21,5

18,3
0,0
0,1
18,4

17,2
0,0
0,1
17,3

0,7
64,8
92,3
157,8
179,4

0,7
93,2
62,3
156,3
174,7

0,7
86,1
58,6
145,5
162,8

Delår
2017

Bokslut
2016

Delår
2016

65,0
-10,0
14,6
69,5

67,8
-10,8
8,0
65,0

67,8
-10,8
0,0
78,7

13
14

1,5
1,8

1,8
3,3

1,8
7,1

16
15

0,0
106,5
109,8
179,4

0,0
104,7
109,8
174,7

0,0
75,1
84,1
162,8

17

30,8
38,3

30,0
37,3

30,3
37,6

18

146,0

182,6

98,1

Nyckeltal
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel

21,5
51,4
39%
92,3

18,4
51,6
37%
62,3

17,3
70,4
48%
58,6

soliditet inkl ansvarsförbindelse

17%

16%

25%

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
TILLGÅNGAR

10
12

Not
Eget kapital
Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101
inklusive löneskatt
Borgensåtaganden
Leasingåtaganden operationella

14
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Noter
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter
Summa intäkter verksamhet enligt RR
statsbidrag
Interna intäkter
Summa intäkter verksamhet enligt driftredovisningen

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader
Finansiering PO (ny redov 2017 även kto 579 förutom 561)
varav internt (kto 579)

20170831
84 028
84 028

2016
124 508
124 508

20160831
87 087
87 087

32 000
19 692
135 720

33 063
29 332
186 902

644
19 590
107 321

20170831
-312 800
10 525

2016
-467 692
14 628

20160831
-287 532
14 685

56 357

77 362

50 723

Summa kostnader verksamhet enligt RR

-358 633

-530 427

-323 569

Avskrivningar
Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59)
Summa kostnader verksamhet enligt driftredovisningen

-2 290
-76 050
-380 615

-3 562
-106 694
-640 682

-2 168
-70 313
-396 050

Not 3: Pensionskostnader m m
Semesterlöneskuld
Personalbil redovisning
Löneskatt
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)
FÅP
Omställningsfonden
Förvaltningsavgifter
Förändring pensionsskuld
löneskatt förändring p-skuld
Utbetalda pensioner
Pensioner (ind. valet)
Pensionsrätter inkl löneskatt
Summa
Finansiering pensioner interna poster

20170831
-333
-2
-2 523
-104
-2 314
-36
-369
179
48
-1 270
-7 140
0
-13 865
10 525

2016
-2 373
0
-3 235
-310
-1 627
-116
-99
180
41
-1 867
-9 288
5 875
-12 818
14 623

20160831
-333
0
-2 014
-98
-820
-75
-75
128
30
-1 244
-6 148
5 875
-4 775
14 682

Not 4: Avskrivningar
Avskrivningar
Internränta
Summa

20170831
-2 290
-270
-2 560

2016
-3 562
-830
-4 392

20160831
-2 168
-542
-2 710

Not 5: Medlemsbidrag

20170831

2016

20160831

11,4%
7,0%
67,0%
14,7%

11,0%
6,6%
67,7%
14,8%

10,9%
6,5%
67,9%
14,8%

273 355

397 118

264 452

Borgholm
Torsås
Kalmar
Mörbylånga

Summa
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Not 6: Statsbidrag m m
Övrigt
Summa

20170831
32 000
32 000

2016
33 063
33 063

20160831
644
644

Not 7: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Summa

20170831
0,0
0,0

2016
116
116

20160831
56
56

Not 8: Finansiella kostnader
Finansiella kostnader p-skuld
Summa

20170831
-17,7
-17,7

2016
9,1
9,1

20160831
-6,0
-6,0

Not 9: Anläggningstillgångar

20170831

2016

20160831

Maskiner och inventarier
Ackumulerat Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade justeringar
Ingående bokfört värde
Årets nyanskaffningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning inv
justerpost
Utgående bokfört värde

183 247
-157 679
-7 247
18 322
5 500
-2 290
0
12
21 543

178 105
-154 378
-6 985
16 741
5 142
-3 300
-261
12
18 333

178 105
-154 378
-6 985
16 741
2 606
-2 168
0
0
17 179

21 543

18 333

17 179

Not 10: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga fordringar
Schablonmoms
Fodran moms
Fodringar hos staten
Skattekonto
Interimsfordringar löner
Summa

20170831
7 815
12 691
21 031
75
0
4 436
4 517
14 108
126
64 799

2016
38 420
9 986
19 570
6
1 277
2 658
1 832
19 421
73
93 244

20160831
34 077
6 226
23 833
1 797
1 513
-7
4 754
13 921
9
86 125

Not 11: Långfristiga fordringar
Elevkår Stagg
Summa

20170831
0
0

2016
98
98

20160831
105
105

Not 12: Likvida medel
Bankkonto
Handkassor
Summa

20170831
92 253
50
92 304

2016
62 289
49
62 338

20160831
58 590
50
58 641

Summa anläggningstillgångar
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Not 13: Avsättning pensioner mm
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
övrigt
Utgående avsättning
varav löneskatt

20170831
1 777
-125
-70
24
-50
-37
1 519
297

2016
1 998
-207
-716
-41
744
1 777
349

20160831
1 998
-138
11
2
-31
-2
1 839
359

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Pensionsavgift
Förmånsbestämd/kompl pension
FÅP
PBF
KÅP
Ålderspension
Pension till efterlevande
Finansiella kostnader
Summa Pensioner
Löneskatt

368
38
155
379
282

375

380

158
502
393

160
500
440

1 223
297

1 428
349

1 480
359

Summa avsatt till pensioner

1 519

1 777

1 839

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

0
0

0
0

0
0

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse
Finasiella placeringar
Särskild avtalspension
Totala pensionsförpliktelser
Återlånade medel

1 519
38 329
0
0
39 848
39 848

1 777
37 272
0
0
39 049
39 049

1 839
37 609
0
0
39 448
39 448

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

1 355
7 335

1 396
6 213

99%

99%

99%

9 261

9 261

8 439

20170831
3 309
0
-1 484
0
1 826

2016
9 442
0
-3 143
-2 989
3 309

20160831
9 441
-2 347
0
0
7 095

Utredningsgrad
Överskottsfond KPA enligt RKR 17.1
Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar
Ingående avsättning
Ianspråktagande under perioden
Omstrukturering S4U
Kommunalt åtagande
Utgående avsättning
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forts. Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar
Direktbokning eget kapital
Summa
Borgholm
Torsås
Kalmar
Mörbylånga

20170831
10 048
10 048
1 078
695
6 736
1 538

2016
10 806
10 806
1 081
756
7 348
1 621

20160831
10 806
10 806
1 081
756
7 348
1 621

Not 15: Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfr skulder
Intäktsförskott
Upplupna pensionskostnader
Upplupen arbetsgivaravgift
Upplupna skatter
Totala kortfristiga skulder

20170831
21 587
26 809
4 001
1 437
34 361
7 717
5 588
4 978
106 478

2016
21 254
26 360
6 677
1 587
34 880
9 221
0
4 698
104 677

20160831
19 215
7 622
3 429
1 425
33 020
6 145
0
4 294
75 150

Not 16: Långfristiga skulder
Summa

20170831
0,0

2016
0,0

20160831
0,0

Not 17: Ansvarsförbindelser mm
Leasing och lokalhyror
Leasing
Lokalhyra inom ägarkretsen
Lokalhyra utom ägarkretsen
Summa

20170831

2016

20160831

24 686
83 614
37 725
146 025

28 120
109 397
45 041
182 558

23 438
56 096
5 200
84 734

30 846
7 483
38 329

29 995
7 277
37 272

30 266
7 343
37 609

20170831

2016

20160831

24 686
2 080
704
21 903

28 120
1 917
4 042
22 162

23 438
1 067
13 247
9 124

20170831
0,0

2016
57,0

20160831

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa
Not 18: Leasing
Leasingavtal över 3 år
Totala minimileaseavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år

Not 19: Räkenskapsrevision
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning
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Investeringsredovisning
Budget 2017

Redovisat
tom aug

Helår
(prognos)

Gemensam vht

3 474

2 363

3 474

Lars Kaggsskolan

2 000

741

2 000

Stagneliusskolan

1 700

1 458

1 700

Jenny Nyströmsskolan

2 200

860

1 900

300

12

200

Ölands Gymnasium och komvux

50

67

67

Mjölnergymnasiet

50

0

50

9 774

5 500

9 391

7 958

2 606

5 142

Investeringsredovisning 2017

Axel Weudelskolan

Summa investeringar
Investering 2016

Driftredovisning
Enhet
Gemensamt
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan
Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium
Öland - komvux
Mjölnergymnasiet
Varav avskrivningar
Varav statsbidrag
Varav interna poster

januari-augusti
kostnader inkl

januari-augusti
Intäkter inkl

Netto januari-augusti

Avvikelse Avvikelse helår

Budget Redovisning
102 739 103 417
91 543
89 847
58 955
56 916
84 944
89 739
35 343
34 064
5 792
7 017
7 141
6 855
2 092
2 078

Budget Redovisning
90 106
102 738
7 087
6 496
1 737
2 873
7 951
10 912
8 794
8 238
179
602
1 704
1 813
74
170

Budget Redovisning
12 634
679
84 456
83 352
57 218
54 043
76 994
78 827
26 549
25 826
5 614
6 415
5 437
5 042
2 018
1 908

8 månader Prognos 2017
11 954
728
1 104
314
3 175
1 797
-1 833
-6 762
723
828
-801
-1 241
395
979
110
120

-2 965
0
0

finansiering pensioner, IR -10 041
Varav interna poster

externa projekt
Totalt verksamhet
pensionskostnader
medlemsbidrag
finansnetto
Resultat

-2 290
0
-76 050

0
0
0

0
-32 000
-19 692

-2 965
0
0

-2 290
32 000
-56 357

-674
-32 000
56 357

1 012
0
0

-10 508

-10 795

287

431

403
15 517
-910
-300
-33
14 274

0
-2 808
-927
0
-92
-3 826

-10 525

467

270

52 467

56 357

467

-270

0
378 509
12 955
0
23
391 487

1 207
380 615
13 865
0
-18
394 463

0
118 098
0
273 655
67
391 820

1 609
135 720
0
273 355
-6
409 070

56 627

0
260 412
12 955
-273 655
-44
-333

-403
244 895
13 865
-273 355
-11
-14 607
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Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod, till exempel
byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden
som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela
anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens
och där det finns säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till
exempel avsättning för pensioner.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på tillgångar
(anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och
kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.
Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). Det
egna kapitalet har två beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.
Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och
är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt
belopp.
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen,
exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader med mera.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som
ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad tid. Avser
månadsavlönade.
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital
som nyttjas av nämnden.
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i till
exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda
att användas under en längre tidsperiod.
Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat på sektorerna löpande
verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året.
Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mindre än ett år från balansdagen.
Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat
med mera.
Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer än ett år efter balansdagen.
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Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över 59 dagar i sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Månadsanställd: Menas både tillsvidare. och visstidsanställda (vikarier, allmän
visstidsanställning) med månadslön.
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis
kundfordringar och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod
till vilken de hör.
Personalomsättning beräknas i antalet avgångar (pension och egen uppsägning) för
tillsvidareanställda dividerat med antalet tillsvidareanställda under det aktuella året.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed hur förändringen
av förbundets eget kapital framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att
man jämför eget kapital i de senaste två årens balansräkningar.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet är en del av det egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga
anställda, alltså både månads- och timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-gångarna. Visar hur stor del av de
totala tillgångarna som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning. En anställning som enligt avtal
pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på hel- eller
deltid.
Timavlönad: Avser tidsbegränsad anställning och är anställd per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart
Kalmarsunds Gymnasieförbund är på väg.
Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fast-ställt slutdatum. Det kan vara ett
vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) om-räknat till heltidstjänster.
Årsarbetsbegreppet mäter överenskommen sysselsättningsgrad och inte den verk-liga
arbetstiden.
Skolförkortningar:
ST Stagneliusskolan
JN Jenny Nyströmsskolan
ÖG Ölands Gymnasium
MJ Mjölnergymnasiet
LK Lars Kaggskolan
AW Axel Weüdelskolan
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AXEL WEÜDELSKOLAN • GYMNASIESÄRSKOLAN
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Socialnämnden
§ 219
Medborgarförslag om att stoppa utflyttningen av
asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år
Dnr SN 2017/0541.02.04
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10.
Medborgarförslag daterat 2017-08-03.
Förslagsställare Helena Isaksson Baeck företräder inför nämnden och
informerar om Drömhotellet samt visar en film om Songlines.
Bakgrund
Helena Isaksson Baeck, Kalmar, har den 8 augusti 2017 inkommit med ett
medborgarförslag om att Kalmar kommun tillsammans med frivilliga krafter
ska stoppa utflyttningarna av ensamkommande barn i asylprocess som fyller 18
år.
Yttrande
Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag för att
möjliggöra att ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen kan bo kvar i anvisningskommunerna, istället för att flytta till
Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan på beslut. Bidraget omfattar
de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni
2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt
socialtjänstlagen. Medel fördelas utifrån hur många inskrivna asylsökande
ensamkommande barn som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i
respektive kommun per den 30 juni 2017. För Kalmars del utgör bidraget för
år 2017, 1 144 174 kronor och för år 2018, 2 288 349 kronor. I Kalmar finns
det för närvarande 55 ensamkommande ungdomar som fyllt eller fyller 18 år
inom intervallet. Huvuddelen fyller 18 år innan årsskiftet.
Enligt det nya ersättningssystemet som började gälla 1 juli i år får inte
kommunen i normalfallet någon ersättning för asylsökande ensamkommande
barn efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under
asyltiden och de som har fyllt 18 år förväntas därmed att flytta till
Migrationsverkets anläggningsboende.
Kommunen har ansvar för de asylsökande ensamkommande barn som är
under 18 år samt för dem som får sitt uppehållstillstånd före eller i anslutning

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 december 2017.
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till 18-årsdagen. Enligt det nya ersättningsystemet får kommunen 750
kronor/dygn för mottagandet av ett ensamkommande barn som har fyllt 18 år
men inte 21 år samt 1350 kronor för dem som är under 18 år. Det är en
minskning mot tidigare ersättningsnivå som - oberoende av ålder - uppgick till
1900 kronor/dygn och anvisat barn. Ersättningen från staten har därmed mer
än halverats för de ungdomar som fått uppehållstillstånd och är över 18 år.
Ersättningsschablonerna är beräknade utifrån ett antagande om att en majoritet
av de ensamkommande barnen från 16-17 års ålder klarar sig själva i hög grad
och att de kan bo i stödboende. Detta återspeglar emellertid inte den verklighet
som råder. En majoritet av ungdomarna har ett omfattande behov av stöd och
mår psykiskt dåligt i sin utdragna asylprocess.
Inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar pågår det ett
mycket utmanande arbete med att ställa om och anpassa verksamheten utifrån
de nya ersättningsnivåerna. Anpassning till de lägre ersättningarna ska göras
samtidigt som verksamheten genomgår en kraftig neddragning på grund av att
fler skrivs ut ur systemet, än som kommer till. Under 2018 kommer de statliga
bidragen, både till följd av lägre nivåer och färre barn, att i princip halveras
jämfört med 2017.
På grund av den stora osäkerhet som råder när det gäller tillämpningen av
migrationslagstiftningen är det svårt eller näst intill omöjligt att göra en
tillförlitlig prognos av vilka kostnader det skulle medföra att låta samtliga
ungdomar bo kvar till dess att asylfrågan är helt avgjord, oavsett om det sker
inom socialnämndens boenden eller genom att ge bidrag till frivilligorganisationer. Det är dessutom många ungdomar som skrivs upp i ålder av
Migrationsverket, vilket medför att antalet ungdomar som bedöms vara 18 år
ständigt förändras.
När en ensamkommande ungdom fyller 18 år och fortfarande befinner sig i
asylprocess är det socialnämndens rådande praxis att ungdomen överförs till
Migrationsverket. Undantag görs om sociala utskottet bedömer att det finns
särskilda skäl. För närvarande är det sex ungdomar inom intervallet som
bedömts ha särskilda skäl för att bo kvar. Kostnaderna för dessa ungdomar
uppgår till 2,5 miljoner kronor och täcks inte av Migrationsverkets
ersättningssystem. Sannolikheten är stor att det är fler ungdomar som kommer
bedömas ha särskilda skäl för att bo kvar. Socialnämnden anser att det tillfälliga
bidraget i första hand behöver användas till att täcka de kostnader som
socialnämnden har för ungdomar med särskilda skäl.
Migrationsverket har meddelat att alla ensamkommande barn som sökt asyl
under åren 2015 och 2016 kommer att få beslut i år och att utredningarna ska
vara klara i oktober. Det kommer i praktiken innebära att glappet mellan 18årsdagen och att Migrationsverket fattar ett avgörande beslut i asylfrågan
kommer minimeras. En övervägande majoritet som fyller 18 år eller som skrivs
upp i ålder till 18 år får avslag på sin asylansökan. För närvarande är det endast
ca 6 % som fått bifall. Migrationsverket har ansvaret för vuxna personer som
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söker asyl och det kommer allt fler domar som tydliggör att Migrationsverket
med hjälp från sjukvården ska klara även ungdomar med posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD). Regeringen har riktat särskilda stadsbidrag för att
sjukvården ska klara detta.
Tjänstepersoner på kommunledningskontorets enhet Arbete och välfärd som
bland annat ansvarar för flyktingmottagningen har varit involverade i arbetet
med medborgarförslaget och ställer sig bakom de ställningstaganden som
gjorts.

Överläggning
Under överläggningen lämnar ordförande Roger Holmberg (S) ett
tilläggsförslag från majoriteten om att stödja Drömhotellet med 100 000
kronor.
Lisa Jalmander (M) yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Lars Petersson (SD) yrkar avslag till tilläggsförslaget.
Liselotte Ross (V) yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Efter överläggningen avslutats finner ordföranden att nämnden yrkar bifall till
förvaltningens förslag och till majoritetens tilläggsförslag.
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att tacka förslagsställaren för sitt stora
engagemang och visat intresse samt avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att socialnämnden inte kan ta på sig en annan
huvudmans ansvar i större utsträckning än vad som redan görs.
2. Socialnämnden beslutar att stödja Drömhotellet med 100 000 kronor.
Reservation
Lars Petersson (SD) reserverar sig mot tilläggsförslaget om att stödja
Drömhotellet med 100 000 kronor.
Protokollsanteckningar
Liselotte Ross (V) och Maria Persson-Engman (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
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”Vi i Vänsterpartiet anser att de afganska ungdomarna ska få amnesti i Sverige.
Vårt land ska som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter ta
sitt ansvar. Ensamkommande barn och ungdomar har starka skyddsskäl, vi kan
anta att de inte kan återvända till länder där de riskerar att dö. Vi befarar därför
att många kommer att gå under jorden med allt vad det kan innebära av att leva
ett liv i skuggan av samhället. Ungdomarna blev tidigare åldersuppskrivna utan
medicinska åldersbedömningar och nu med tveksamma metoder som inte
granskats.
Vi ser att migrationsverket inte tar sitt ansvar när det gäller de ungdomar som
hamnar på deras boende och där inte får det stöd som de har rätt till. Kalmar
kommun har på många sätt tagit sitt ansvar för de ensamkommande genom att
låta de som överklagat den åldersbedömning som gjorts stanna under
överklagandetiden. Kommunen låter också de med särskilda behov stanna kvar
i kommunen.
Verksamheten på drömhotellet är ett mycket gott exempel på vad ideella
krafter i samhället kan åstadkomma. Vi ska se de ensamkommande som en
resurs i vårt samhälle som om de ges rätt förutsättningar nu i framtiden
kommer att bidra som goda medborgare i vårt gemensamma Sverige.”
Lisa Jalmander (M), Kerstin Edvinsson (M), Joachim Almeke (L), Nikoletta
Lettersson (M) och Karl-Gustav Kyrk (KD) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Vi ser Drömhotellet som ett behjärtansvärt och fint initiativ där man hjälper
unga vuxna ensamkommande att få stöd och hjälp och få ett sammanhang i
livet. På Drömhotellet bor personer från Kalmar kommun och andra
kommuner. Däremot anser vi att det generellt är viktigt att vi och Kalmar
kommun följer de lagar och regler som finns. Det innebär här att personer
över 18 år är Migrationsverkets ansvarsområde och inte kommunens.”
Lars Petersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag reserverar mig mot att ge bidrag med 100 000 kronor till Drömhotellet
och anser att det ligger på Migrationsverkets ansvar.”

Sekreterare
Martina Eriksson
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Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Ylva Hällblad (S)

