
 1(7) 

 
 
 

 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Föredragningslista 
Val av protokollsjusterare 

 

  

1. Information om samverkansavtalet 
Föredragande: Anne Elgmark 
 

  

2. Genomgång av beslutsärenden 
 
______________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 
______________ 
 

  

3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt 
och överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsen 
svar på granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt över 
kommunägda bolag. 
 

  

4. Revidering av personalprogram för Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt Personalprogram för 
Kalmar kommun. 
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5. Redovisning om utredning kring Kalmars framtida bad- och 
friskvårdsanläggning, del 2 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Susanne Söderberg 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att vidare utreda Tallhagen och Snurrom 
som två aktuella placeringar för Kalmars framtida bad- och 
friskvårdsanläggning. En medborgardialog om de aktuella 
placeringarna ska ske med invånarna i Kalmar under de närmaste 
månaderna. 
 
Övriga utredningsuppdrag läggs som underlag till det fortsatta arbetet 
med Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 
 

  

6. Inriktningsbeslut gällande möjligheter kring KIFAB i Kalmar 
AB:s fastighetsbestånd i samband med Linnéuniversitetets flytt 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ulrik Hultman, m.fl. 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att före planering och genomförande av 
nybyggnation eller extern förhyrning skall KIFAB:s lediga lokaler 
med anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de är tillämpliga 
för ändamålet. Genom nytt-jande av redan befintliga lokaler i 
kommunkoncernen ska befintliga och kom-mande investeringsbehov 
minskas under perioden fram till 2020. 
 
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar 
för placering av särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara 
klar januari 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av 
ytterligare skolverk-samhet utöver särskolan i kv. Telemarken. 
Utredningen skall vara klar maj 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med KIFAB utreda de möjligheter som finns för 
placering av delar av Kulturcentrum i lediga lokaler i samband med 
Linnéuniversitetets flytt innan man går vidare med tidigare beslut om 
Tullslätten. Utredningen skall vara klar maj 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i samarbete med berörda 
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förvaltningar och KIFAB i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
ett gemensamt förvaltningshus i hela eller delar av fastigheten 
Norrgård 1. Utredningen skall vara klar maj 2016. 
 
Uppdragen samordnas av kommundirektören. 
 

7. Vatten- och avloppsplan – tematiskt tillägg till 
Kalmar kommuns översiktsplan 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Vatten- och avloppsplan – 
tematiskt tillägg till Kalmar kommuns översiktsplan. 
 
Kommunfullmäktige upphäver därmed tidigare beslutad 
dagvattenpolicy. 
 

  

8. Detaljplan för del av fastigheten Norrliden 2:13, förskola i 
Norrliden  
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Norrliden 2:13.  
 

  

9. Detaljplan för del av fastigheten Ljungby 16:236 m.fl., 
Ljungbyholm 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
detaljplan för fastigheten Ljungby 16:236 m.fl. i Ljungbyholm.   
 

  

10. Köp av fastigheten Hagbytorp 10:187 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Hagbytorp 10:187 för 8 000 
000 kronor i enlighet med de villkor som framgår av köpekontraktet. 
 
Kommunens utgift på 8 000 000 kronor för köpet hanteras inom 
befintlig budgetram för investering/markförvärv. 
 
Kalmarhem AB:s eventuella kostnader på grund av köpet ska ersättas 
av kommunen. 
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Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

11. Nytt förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-flygplats 
(Servicies of General Economic Interest) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige förordnar Kalmar Öland Airport AB uppgiften 
att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl 
och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU 
kommissionen. 
 
Förordnandet gäller till och med den 31 december 2025. 
 

  

12. Markreservation för del av fastigheten Svaneberg 2:10 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
förslag, del av fastigheten Svaneberg 2:10 för WaNos Svaneberg AB 
(org.nr 556802-4276). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2016. 
 

  

13. Markreservation för del av fastigheten Ljungby 
16:236, södra Ljungbyholm 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Ljungby 16:236 för 
B Granbergs Bostads AB till längst sex månader efter det att 
detaljplan för området har vunnit laga kraft. 
 

  

14. Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal mellan 
Kalmar kommun och LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556239-
7272). 
 

  

15. Revidering av kommungemensam dokumenthanteringsplan 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
 Kommunstyrelsen antar den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen och de gallringsfrister som anges. 
 

16. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor  
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på motionen från Patricia Vildanfors (MP) 
om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

  

17. Medborgarförslag: Lägg ett moratorium på all 
exploateringsplanering gällande mark kring Malmfjärden 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att lägga ett 
moratorium på alla exploateringsverksamhet gällande mark kring 
Malmfjärden.  
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarad. 
 

  

18. Beslutsattestanter och firmatecknare för 
kommunledningskontoret 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till 
beslutsattestanter och firmatecknare för 2016. 
 

  

19. Beslutsattestanter och uppdrag för förvaltade stiftelser 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till 
beslutsattestanter och uppdrag för förvaltade stiftelser 2016.  
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20. Yttrande över Landstingets i Kalmar län ansökan om att bilda 

regionkommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige  
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun tillstyrker Landstinget i Kalmar läns ansökan om 
ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630) så att även Landstinget i Kalmar län omfattas av lagen. 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämnar det till Landstinget i Kalmar län som Kalmar 
kommuns yttrande över Kent Johanssons rapport Regionala 
utvecklingsansvaret i Kalmar län samt landstingsstyrelsen 
Utgångspunkter för den fortsatta processen. 
 

  

21. Yttrande över promemorian Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk (Ds 2015:48) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns 
yttrande över remissen Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk (DS 2015:48). 
 

  

22. Yttrande över förslag till ändring i lagen om lägenhetsregister 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 
och överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns 
yttrande över förslag till ändring i lagen om fastighetsregister.  

  

Delegationsbeslut   
- Beslut med anledning av begäran om allmän handling 

 
  

- Beslut om förordnande förvaltningschef för Södermöre 
kommundelsförvaltning 
 

  

- Redovisning av delegationsbeslut 2015 – ekonomi 
 

  

- Beslut om att avslå ansökan om gästfrihetsbidrag, Harry Potter 
konvent 
 

  

- Beslut om att avslå ansökan gästfrihetsbidrag till Smålands akademis 
höstmöte 
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Lansen 3 

 
  

- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, november 2015 
 

  

- Godkännande av tomtköpare, Smedby 1:37 
 

  

- Yttrande över VA-Sanering Karlstorpsvägen - E22-Erik Dahlbergs 
väg 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Heimdal 3 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Bersån 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hobbiten 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Berga 10:19 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 4:89 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Fältet 42 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Aldebaran 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Gångåsen 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 29:4 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Gasellen 8   

Anmälningsärenden   
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december, 24 

november, 17 november och 27 oktober 2015 
 

  

- Protokoll från kommunstyrelsens planutskott den 8 december, 24 
november och 27 oktober 2015. 
 

  

- Protokoll från kommunstyrelsens personaldelegation den 9 december 
2015. 
 

  

- Redovisning av Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s 
portföljrapport november 2015  
 

  

- Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen och tillsynsplan 2016   
    

 
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

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  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
   2015-12-28 KS 2015/0922 
   

 
 
Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över kommunägda bolag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsen svar på 
granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt över kommunägda bolag.  

Bakgrund 
På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har Ernst & Young (EY) genom-
fört en granskning av hur kommunstyrelsen bedriver uppsikt över kommunens 
bolag. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen uppsikt av 
bolagen utövas på ett ändamålsenligt sätt. Revisorernas sammanfattande be-
dömning är att uppsiktsplikten endast delvis utövas ändamålsenligt. 
 

Yttrande 
Av revisionsrapporten framgår fyra kriterier för att utövandet av uppsiktsplik-
ten ska ske på ett effektivt sätt. Kommunstyrelsen bedöms uppfylla samtliga 
kriterier och har en ändamålsenlig uppsiktsplikt. 
 
Hur uppsiktsplikten över dem kommunala bolagen ska bedrivas framgår av 
beslutade dokument såsom reglemente, ägardirektiv, bolagsordningar, rappor-
teringsrutiner och rapporteringsverktyg. Därtill finns ett flertal olika forum för 
dialog. Processen för uppföljning framgår i verksamhetsplanen med budget. 
Då informationen finns i ett flertal olika dokument skulle en förbättringsåtgärd 
kunna vara att dokumentera rutinen och därmed samla all information på ett 
ställe. Vår bedömning är att en tydlig rutin är att föredra framför en dokumen-
terad strategi, som efterfrågas i granskningsrapporten.  
 
I revisionsrapporten påpekas att det är hela kommunstyrelsen som har upp-
siktsplikt över bolagen, vi är helt eniga med revisorerna om detta. De person-
unioner som etablerats genom att ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
också är ledamöter i Kalmar Kommunbolag AB:s styrelse bidrar till att inform-
ationen finns inom kommunstyrelsen om något ärende skulle komma upp som 
berör bolagen. Vi vidhåller att den rapportering som sker till hela kommunsty-
relsen enligt fastställd plan för ekonomi- och verksamhetsuppföljning är till-
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räcklig. Dock kan vi bli tydligare med att klargöra för kommunstyrelsen att 
denna information får dem som en del i sin uppsiktsplikt över bolagen. Detta 
kan ske både som inledning på informationen och som en del i protokollen. 
 
Som framgår av revisionsrapporten så redogör dotterbolagen för sin verksam-
het på kommunstyrelsen. Vi kommer då att ange tydligt både i inledningen till 
anförandet och i protokollet att detta görs som en del i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över bolagen. Självklart kommer kommunstyrelsen att styra vil-
ken information och i vilken form informationen ska lämnas för att säkerställa 
en effektiv och ändamålsenlig rapportering. Detta är rutin för samtliga ärenden 
på kommunstyrelsen. 
 
Av revisionsrapportern framgår att revisorerna anser att bolagens styrelsepro-
tokoll är en viktig informationskälla för att följa bolagens verksamhet. Bolagens 
styrelseprotokoll är en allmän handling och kan begäras ut av den som så öns-
kar, så även av kommunstyrelseledamot. Vi anser att den information som 
kommunstyrelsens ledamöter erhåller i samband med ekonomi och verksam-
hetsuppföljning tre gånger per år samt den extra information som kommer att 
genomföras framgent är tillräcklig för att kommunstyrelsens samtliga ledamö-
ter ska ha fullgjort sin uppsiktsplikt och att protokollen inte skulle tillföra något 
ytterligare. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen till fullmäktige redovisa hur uppsikten fullföljts. 
Detta görs redan och sker i samband med kommunstyrelsens årliga beslut om 
bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   
 
Revisorerna anser att om årsredovisning och delårsbokslut ska ge kommunsty-
relsen vägledning i uppsiktsplikten bör informationen utvidgas och förtydligas. 
Innehåller i bolagens årsredovisningar styrs av Årsredovisningslagen och god 
redovisningssed. Vår möjlighet att påverka innehållet i bolagens årsredovis-
ningar är begränsad till ägardirektiven och där har vi också beskrivit våra krav 
på rapportering. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla ägardirektiven och 
skulle vi uppmärksamma att vi saknar någon information från bolagen uppdat-
eras ägardirektiven.  
 
I maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att bolagen antingen i årsredovisningen 
eller i en separat skrivelse skulle göra en bedömning av om bolagets verksam-
het varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Detta gäller för år 2015 för att sedan 
till år 2016 arbetas in i ägardirektiven. Detta blir ytterligare ett underlag till upp-
siktsplikten. 
 
 
Åsa Bejvall Zeinab Fazli 
controller kommunjurist 
 
Jonas Sverkén 
kanslichef 
 
Bilaga: 
Granskningsrapport 
 
 







































 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Personalenheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 16 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 01 25│Anne.Elgmark@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anne Elgmark 2015-12-02 KS 2015/0980 
50069 

 
 

Kommunfullmäktige 
 
 

Revidering av Personalprogram för Kalmar 
kommun 
Förslag till beslut 
Personaldelegationen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 
anta personalenhetens förslag till nytt Personalprogram för Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Personaldelegationen har gett personalenheten i uppdrag att göra en översyn 
och en ny upplaga av nuvarande personalprogram för Kalmar kommun. 
Programmets syfte är att vända sig till anställda och kommande medarbetare 
för att ge en bild av rättigheter och skyldigheter, möjligheter och förmåner som 
anställd i Kalmar kommun. 
 
I arbetet har kommunledningskontorets personalenhet samverkat och inhämtat 
synpunkter från de fackliga organisationerna, från förvaltningarna genom per-
sonalutvecklare, från Kommunhälsan/hälsoutvecklare, från kommunbolagen 
samt från de sociala strategerna på kommunledningskontoret. Då grunden i 
programmet är bra har arbetet inriktats på mindre ändringar och nyheter pga 
avtals/lagändringar samt språkliga korrigeringar och namnändringar 
 
Personalenheten kommer att ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram 
en publikation som lämpar sig för spridning till anställda och andra intressen-
ter. 
 
 
 
 
Anne Elgmark  
Personalchef  
 
 
Bilagor 
Personalprogram för Kalmar kommun 
 



 
 

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK 
  
Fastställt av Dokumentansvarig Datum 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

Personalprogram  
för Kalmar kommun 
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Vi har ett viktigt gemensamt uppdrag! 
 
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, 
effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, 
delaktighet, jämställdhet och trygghet. Det ska vara positivt och meningsfullt att 
arbeta i Kalmar kommun.  
 
I personalprogrammet beskriver vi vår värdegrund som arbetsgivare, hur vi ser på 
den kommunala arbetsplatsen samt vilka förväntningar och krav vi har på dig som 
anställd. Vi har en gemensam personal- och lönepolitik i Kalmar kommuns för-
valtningar och bolag.  
 
Vi är en stor och viktig del av den gemensamma välfärdssektorn. Inom den kom-
munala verksamheten finns viktiga, ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter 
som har mycket stor betydelse för medborgarnas livsmiljö och livskvalitet. Det 
finns ingen annan sektor som har så stor bredd som just den kommunala. Från 
avlopp och vatten, via förskola, skola, kultur och föreningsliv, äldreomsorg, social-
tjänst, räddningstjänst, skötsel av gator och parker, bostadsplanering till turism och 
flygplats. Kommunens verksamheter pågår under dygnets alla timmar och året 
runt. 
 
Som anställd i Kalmar kommun ska du ha goda förutsättningarna för att trivas och 
lyckas med ditt jobb. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utveck-
las och känner sig delaktiga. Vi utbildar anställda och ledare på alla nivåer. Till-
sammans med de fackliga organisationerna utvecklar vi samverkansformer som 
ger personalen mer inflytande över det egna arbetet. Våra anställda ska kunna för-
ena arbetsliv och föräldraskap. Vi behöver anställa personer med olika bakgrund 
och erfarenheter, vi erbjuder en trygg anställning med en önskad sysselsättnings-
grad, oftast heltid. Ett öppet arbetsklimat ska gälla och det hälsofrämjande ar-
betsmiljöarbetet ska utvecklas.  
 
Även om vi redan idag har en hög kvalitet på vår kommunala verksamhet, så 
måste vi hela tiden granska och diskutera vårt arbete. Vi ska noga lyssna på och ta 
tillvara de synpunkter som anställda och brukare/kunder/kommuninvånare har.  
 
På våra arbetsplatser ska alla mötas med respekt och engagemang såväl kommu-
ninvånare som arbetskamrater.  
 
Vi har ett viktigt gemensamt uppdrag från kommunens invånare. Det ska vi lösa 
tillsammans på ett rättvist och solidariskt sätt och med stort förtroende för 
varandra! En väl fungerande, attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats är en 
förutsättning för detta uppdrag.  
 
 
 
Bertil Dahl (V)   
Kommunalråd och ordförande i personaldelegationen  
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Vår värdegrund 

Kvalitetspolicy 
Vi möter dig med respekt och engagemang. 
Vi finns här för dig. 

Miljöpolicy 
Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. 

Arbetsmiljöpolicy 
Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och 
känner sig delaktiga. 
 

Attraktiva jobb 
Kalmar kommun är en arbetsgivare som erbjuder en mångfald av yrkesområ-
den och en mängd viktiga jobb som direkt påverkar våra kommuninvånare. 
 
Kalmar kommun ska vara en  attraktiv, utvecklande och effektiv arbetsplats 
som karaktäriseras av jämställdhet, medbestämmande, samverkan, flexibilitet, 
utveckling och frihet. 
 
Du som arbetar i Kalmar kommun ska ha goda förutsättningar för att trivas 
och lyckas med ditt jobb. I Kalmar kommun ser vi positivt på att erbjuda våra 
medarbetare utvecklingsmöjligheter via interna karriärvägar.  
 
Vi har gemensam personal- och lönepolitik i Kalmar kommuns förvaltningar 
och bolag. 
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Ny på jobbet 

Rekrytering 
Vi rekryterar med stor omsorg. Kalmar kommun tillämpar kompetensbaserad 
rekrytering för att säkerställa ”rätt person på rätt plats”. Kompetensbaserad 
rekrytering är även ett verktyg för oss att vara en icke-diskriminerande arbets-
givare. Vi ska rekrytera så att våra arbetsplatser speglar befolkningen i vår 
kommun.  
 
 

Introduktion av nyanställda 
Som nyanställd erbjuds du en arbetsplatsintroduktion när du börjar din anställ-
ning. Introduktionen ger dig grundläggande kunskaper om hur arbetsplatsen 
fungerar. Alla som påbörjar en längre anställning erbjuds en central introdukt-
ion. Med introduktionen vill vi hälsa dig välkommen till oss och ge dig en ori-
entering om Kalmar kommuns organisation och hur det är att arbeta hos oss. 
Våra verksamheter använder också mentorer, handledare eller introduktionsan-
svariga för att du ska få en bra start i din anställning. 
 

Alla är viktiga – samverkan och delaktighet 

Öppen arbetsplats 
Som anställd har du möjlighet att påverka din arbetssituation och verksamhet-
en på din arbetsplats. Dina åsikter, både positiva och negativa, är viktiga för att 
utveckla verksamheten. Våra arbetsplatser ska präglas av en öppen dialog och 
ett stödjande klimat. 
 

Din åsikt är viktig – yttrandefrihet och meddelarfrihet 
Du har en grundlagsenlig rätt att yttra dig fritt, som även gäller på ditt arbete. 
Vi vill att du ska känna dig trygg med att utnyttja denna rättighet. Enligt vår 
mening är det viktigt att du gör din röst hörd. Du kan öppet komma med syn-
punkter på och till din verksamhet eller organisation, utan att oroa dig för 
några negativa återverkningar. Men som anställd är du skyldig att arbeta efter 
de beslut som fattas. 
 
Det står dig även fritt att tala med media om dina personliga åsikter när det 
gäller kommunens verksamheter. När du gör detta har du lagskydd och det är 
förbjudet för oss som arbetsgivare att efterforska källan. 
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Samverkan 
Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation. 
Våra arbetsplatser präglas av samverkan mellan chefer och medarbetare samt 
kollegor emellan. Samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare värderar vi 
också högt. Det finns minst en samverkansgrupp på varje förvaltning som be-
står av arbetsgivar- och fackrepresentanter. Här tas alla större frågor upp som 
berör arbetsplatsen. Omstruktureringar eller nyanställningar är exempel på 
frågor som måste tas upp i samverkansgruppen. Vissa bolag har tecknat lokalt 
kollektivavtal liknande primärkommunens samverkansavtal. 
 

Information 
För att samverkan och medbestämmande ska fungera vill vi att du som anställd 
är välinformerad om vad som händer i kommunen. Det är viktigt så att alla 
våra medarbetare kan bemöta och svara på frågor från våra brukare, kunder 
och kommuninvånare. Arbetsplatsträffarna på din enhet är ett bra forum för 
dialog och informationsutbyte. 
 
 

Medarbetarskap 

Medarbetaransvar 
Våra medarbetare har till uppgift att sätta våra brukares, kunders och kommun-
invånares behov och intressen i centrum. Våra medarbetare ska samverka för 
att ta tillvara andras kompetenser, respektera andras åsikter, roller och funkt-
ioner. 
 
Våra medarbetare tar aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och sig själva. 
Det innebär att du ska känna till och arbeta mot uppsatta mål, aktivt ta del av 
och söka information inom ditt ansvarsområde. 
 
Oavsett uppdrag, roll och funktion i Kalmar kommun, har alla till uppgift att 
verka för arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen. 
 

Medarbetarsamtal 
Alla medarbetare i Kalmar kommun ska minst en gång per år ha ett medarbe-
tarsamtal med sin närmaste chef. Samtalet ska vara framåtsyftande där både 
chef och medarbetare kan framföra förväntade önskemål/ krav på hur arbetet 
ska utföras. Framtida utbildningsbehov och eventuella bisysslor ska också kart-
läggas i samtalet. Under samtalet upprättas en individuell kompetensplan. 
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Kompetensutveckling 
Kalmar kommun värdesätter hög kompetens och uppmuntrar kompetensut-
veckling. Vi eftersträvar i att ge dig en fortlöpande kompetensutveckling av 
hög kvalitet för att du ska kunna följa utvecklingen inom ditt yrkesområde. 
Ökad kompetens ger en ökad säkerhet i yrkesrollen. Detta innebär en effekti-
vare och mer flexibel arbetsplats.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Kalmar kommun erbjuder vi kvalificerade internutbildningar inom både spe-
cifika kompetensområden och allmänna områden som du kan beröras av 
såsom dataprogram, arbetsmiljö, kvalitet och miljö.  
 

Ledarskap 

Ledningsfilosofi 
Kalmar kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att rekrytera, stödja och 
utveckla chefer. Kommunens ledningsfilosofi beskriver kraven som ställs på 
våra chefer. Samspelet mellan den politiska ledningen och förvaltningsledning-
arna bygger på ömsesidigt förtroende, ärlighet och förståelse för varandras 
roller och ansvar.  
 
I Kalmar kommun menar vi att ett bra ledarskap utvecklas i samspel mellan 
chefer och medarbetare. Våra chefer ska vara förtroendeingivande, prestigelösa 
och modiga. De ska lyssna och lita på sin personal samt ha en god förmåga att 
samverka. Chefer i Kalmar kommun ska ha engagemanget och viljan att ut-
veckla verksamheten i linje med kommunens mål.  
  

Exempel på utvecklingsmöjlig-
heter: 
Utbildningsprogram 
Föreläsningar 
Kurser 
Studiebesök 
Reflekterande team 
Planeringsdagar 
Nätverksträffar 
Projektarbete 
Mentorskap/handledare 
Litteraturstudier 
Fritidsstudier på eget initiativ 
Jobbrotation 
Handledning 
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Ledarutveckling 
Det ska vara attraktivt att vara chef/ledare i Kalmar kommun. Samtidigt ställer 
vi höga krav på våra chefer/ledare. Kalmar kommuns insatser inom chefs- och 
ledarutveckling syftar till att skapa förutsättningar för kunniga chefer. 
Utveckande ledarskap (UL) är grunden i alla utbildningar. I UL är det övergri-
pande syftet är att som chef/ledare vara ett föredöme, visa personlig omtanke 
samt inspirera och motivera sina medarbetare. 
 
I styrdokumentet ”Strategisk plan för ledarutveckling” finns flera olika utveckl-
ingsprogram för dig som chef/ledare. För medarbetare som är intresserade av, 
och önskar kunskaper om ledningsrollen, finns möjlighet att söka till vårt Le-
darförsörjningsprogram. 
 

Hållbart arbetsliv 

God arbetsmiljö 
Kalmar kommun eftersträvar en god arbetsmiljö där olycksfall, ohälsa och ar-
betssjukdomar motverkas, där helhetssyn på arbetsmiljön råder och där du som 
medarbetare har möjlighet att påverka arbetets innehåll och din arbetssituation. 
Vi ska ha lokaler och arbetshjälpmedel som är anpassade för verksamheten och 
medarbetarna. Olyckor och tillbud förebyggs bland annat genom regelbundna 
riskanalyser och skyddsronder på varje arbetsplats. Om en olycka eller ett till-
bud ändå skulle ske på en av Kalmar kommuns arbetsplatser så ska detta gen-
ast utredas. 
 

Hälsofrämjande arbete 
I Kalmar kommun arbetar vi för hälsofrämjande arbetsplatser och att lyfta 
fram och stärka friskfaktorer såsom ledarskap, delaktighet, kommunikation och 
socialt stöd. Arbetet utgår från en helhetssyn på hälsa utifrån individ-, grupp- 
och organisationsperspektivet, där de psykiska, fysiska och sociala faktorerna 
hänger samman. Vi strävar efter en balans mellan arbetets krav och individens 
resurser och att de anställda är delaktiga och har inflytande på sin arbetssituat-
ion. 

Arbetstid 
Kalmar kommuns mål är att öka delaktigheten hos alla medarbetare. Vi vill 
utveckla olika arbetstidsmodeller och öka andelen heltidsanställda. Detta ska 
ske utifrån de anställdas individuella behov och verksamhetens krav. Inom 
Kalmar kommun tillämpar många arbetsplatser flextid. Det innebär att du kan 
påverka din arbetstid inom vissa ramar. Årsarbetstid är också en möjlighet som 
kan tillämpas utifrån verksamhetens krav och de anställdas behov och önske-
mål.  
 
Vissa arbetsplatser omfattas av arbetstidsförkortning via kollektivavtal. Kalmar 
kommun anser att möjlighet för våra anställda att kunna påverka sin arbetstid 
och sysselsättningsgrad är en mycket viktig fråga. Genom detta ökar trivseln på 
jobbet, våra anställda får bättre möjlighet till sin försörjning och vi får en ökad 
jämställdhet. Kalmar kommun har som mål att genomföra rätten till heltid och 
att minimera antalet delade turer. 
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Ledigheter 
Kalmar kommun har en generös tillämpning när det gäller ledigheter som inte 
styrs av lagar eller avtal. Verksamhetens behov styr om ledigheten kan beviljas. 
 

Alkohol- och drogpolicy 
Det är förbjudet att använda droger eller att uppträda alkohol- eller drogpåver-
kad på arbetsplatsen. Medarbetare som är alkohol- och/eller drogpåverkade 
påverkar arbetsmiljön negativt och innebär en säkerhetsrisk i arbetet. Respek-
tive förvaltnings- och bolagschef har ett särskilt ansvar för att missbrukspro-
blem blir uppmärksammade, men alla medarbetare har samtidigt ett ansvar att 
reagera om de märker att en arbetskamrat missbrukar alkohol eller droger. 
 

Tobakspolicy – stöd till tobaksavvänjning 
Tobaksavvänjning erbjuds medarbetare som önskar bli tobaksfria. Alla medar-
betare har ansvar för att tobakspolicyn följs. Samtliga chefer har ett särskilt 
ansvar för att medarbetarna får information om policyn och att den följs.  
 

Företagshälsovård 
Alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård, Kommunhälsan, eller an-
nan upphandlad företagshälsovård. Företagshälsovården har till huvuduppgift 
att ge Kalmar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och förbund stöd i 
deras förebyggande arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbete. 
 
 

Lönepolicy 

Löner 
Lönesättningen inom Kalmar kommun ska stimulera ökad effektivitet, produk-
tivitet, kvalitet och verksamhetsutveckling. Flera faktorer spelar in vid lönesätt-
ning; arbetets krav, gällande löneavtal, utbildning, rådande ekonomiska förut-
sättningar, utvecklingen på arbetsmarknaden samt medarbetarens prestationer. 
Detta innebär att du kan påverka din lön genom att ta på dig andra arbetsupp-
gifter, öka ditt engagemang eller utföra en bättre arbetsprestation.  
 
När Kalmar kommun nyanställer personal sätts lönen utifrån: lönenivå på lik-
nande tjänster inom kommunen, yrkeserfarenhet och kompetens, lägstalöner, 
möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens samt jämställdhetsa-
spekter. 
 

Lönesamtal 
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Alla medarbetare har 
årligen ett lönesamtal med sin lönesättande chef. Lönesamtalet syftar på utförd 
arbetsinsats och måluppfyllelse bakåt i tiden. 
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Gemensamma lönekriterier 
”Kundfokus” – Yrkesskicklighet – Samarbete – Ansvar - Arbetsinsats/resultat 
– Utveckling 
 
Medarbetarna ska känna till lönekriterierna och de ska därför definieras, brytas 
ner och eventuellt kompletteras för den egna verksamheten. 
 

Lika lön 
Lönediskriminering får inte förekomma i Kalmar kommun. Anställningsform, 
tjänstgöringsgrad och diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen får 
inte ha någon betydelse vid lönesättningen. 
 
Kalmar kommun genomför regelbundet lönekartläggning för att förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete.  
 
Efter varje löneöversyn gör Kalmar kommun en löneanalys över alla yrkeska-
tegorier där jämförelser med riket sker för att kunna beräkna framtida löneök-
ningsbehov. All personalstatistik är könsuppdelad. 
 
 

Likabehandling, mångfald och jämställdhet 

Likabehandling 
Kalmar kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en jämlik syn på medarbe-
tarna. Alla medarbetare har lika värde, rättigheter och skyldigheter.  
 

Mångfald  
Med mångfald menar vi i Kalmar kommun en blandning av olikheter som kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionalitet, sex-
uell läggning och ålder. För oss är mångfald en viktig tillgång som vi menar 
ökar servicen och kvaliteten gentemot våra brukare, kunder och kommuninvå-
nare. Genom att nyttja alla människors kunskaper och resurser menar vi att 
Kalmar kommun blir effektivare som organisation. Att främja mångfald är en 
del i utvecklingen av vår verksamhet. 
 

Jämställdhet 
Jämställdhet är en självklar princip inom Kalmar kommun. Vi vill komma ifrån 
den traditionella uppdelningen i kvinno- och mansyrken. En jämn könsfördel-
ning påverkar arbetsplatsen positivt på flera sätt. Arbetsmiljön blir bättre, ef-
fektiviteten höjs och att vi får ett vidgat beslutsunderlag. Kvinnors och mäns 
erfarenheter och kompetens ska värderas likvärdigt och det är viktigt att vi har 
chefer av olika kön. 
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I Kalmar kommun ska du som medarbetare ha goda förutsättningar att kunna 
kombinera din yrkesroll med rollen som vårdnadshavare. 
 
Inom varje förvaltning finns minst en samverkansgrupp som samtidigt är jäm-
ställdhetsgrupp och skyddskommitté. Gruppen samråder om och bereder jäm-
ställdhetsfrågor. Den ska ta fram förslag till aktiva åtgärder för att främja jäm-
ställdhet och likabehandling. 
 

Diskriminering – trakasserier – kränkande behandling 
Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling får förekomma 
på Kalmar kommuns arbetsplatser. Arbetsgivaren har skyldighet att ansvara för 
att förebygga och när det uppstår, utreda, motverka och förhindra diskrimine-
ring och kränkande behandling på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Några av våra anställningsförmåner 
Aktivt Liv 
Här kan du ta del av förmånliga erbjudanden bland annat gällande 
sport, motion, kultur, hälsa och konstföreningen Kalmartavlan. 
Längre semester – Växla semesterdagstillägget 
Som anställd i Kalmar kommuns förvaltningar kan du ansöka om 
att byta ditt semesterdagstillägg mot extra lediga dagar 
Blodgivning, PSA-provtagning, cellprovtagning och mammo-
grafi 
Möjlighet att under vissa förutsättningar gå på arbetstid med bibe-
hållna löneförmåner 
Distansarbete 
Som anställd i Kalmar kommun kan det finnas möjligheter för dig 
att arbeta på distans någon dag i veckan. 
50 årsdagen 
När du som är månadsanställd i Kalmar kommuns förvaltningar 
fyller 50 år, får du ta ut en ledig dag med bibehållna 
löneförmåner på eller i direkt anslutning till födelsedagen. 
Olycksfall- och livförsäkring 
I anställningen är du försäkrad 
Tjänstepension 
Arbetsgivaren avsätter årligen en summa motsvarande 4, 5 % av din 
lön till en tjänstepension 
Personalbil 
Möjlighet att leasa en miljöbil som förmånsbil 
Mobiltelefon 
Om du måste ha mobiltelefon i jobbet kan du skriva avtal för privat 
användning 
Personalrabatter  
Exempelvis glasögon, biobiljetter, motionssim, evenemang, gym 
Akut läkarbesök 
Du har rätt att vid akut sjukdom/skada besöka läkare med bibe-
hållna löneförmåner 
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Personalprogrammet och dess olika styrdokument finns i Kalmar kommuns 
verksamhetshandbok. Med Kalmar kommun i texten omfattas anställda i 
kommunen och bolagen om inget annat anges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen att kontakta Personalenheten om du vill veta mer. 
 



 

 
 

 

 

 
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  
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Kommunstyrelsen 

Redovisning om utredning kring Kalmars fram-
tida bad- och friskvårdsanläggning, del 2 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att vidare utreda Tallhagen och Snurrom som två 
aktuella placeringar för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. En 
medborgardialog om de aktuella placeringarna ska ske med invånarna i Kalmar 
under de närmaste månaderna.  
 
Övriga utredningsuppdrag läggs som underlag till det fortsatta arbetet med 
Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 
 

Bakgrund 
Kalmars simhall byggdes år 1970 och utförda undersökningar har visat på bris-
ter med behov utav omfattande renoveringar som i värsta fall kan tvinga 
kommunen att stänga anläggningen. Konstaterandet låg till grund för framta-
gandet av en förstudie presenterad för kommunstyrelsen den 3 februari 2015, 
med uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig 
tidsplan för en ny simhall i Kalmar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade utifrån redovisad förstudie att fem vidare utred-
ningar skulle tas fram rörande placering, modell för upphandling, framtidens 
Kalmar Sportcenter, simhallen i investeringsbudgeten 2016 och alternativa 
ägar- och driftsformer.  
 
 
Placering 
Att finna en lämplig plats för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 
är en stadsplaneringsfråga. Anläggningen kommer att bli en målpunkt för 
många och ur stadsplaneringssynpunkt är det mycket angeläget att ett långsik-
tigt och planeringsorienterat förhållningssätt används i diskussionen om lokali-
seringen. Det är också viktigt att i planeringen av anläggningen och dess ytbe-
hov att ta höjd för diverse tillkommande och kompletterande verksamheter 
och utbud.  
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I utredningen om placering har ett större antal intressanta områden studerats 
där fyra bedömts som lämpliga utifrån utredningens grundläggande kriterier. 
Utifrån dessa har Tallhagen och Snurrom utmärkt sig som särskilt intressanta 
platser och bedöms därmed som aktuella att utreda vidare. 
 
Tallhagen och Snurrom ligger i olika stadsdelar men är båda strategiska och 
föremål för utvecklingsmöjligheter. Snurrom ligger i Norra staden vid en plats 
utpekad som viktig entré och sambandspunkt. Norra Kalmar finns planerat på 
olika sätt i planer, program och fördjupad översiktsplan och kan innebära flera 
hundra bostäder och flera tusen människor i framtiden. Tallhagen som ligger 
på gränsen till Norra staden, kan strategiskt sett till vissa delar i främst söder, 
utvecklas för att med regional/internationell dragningskraft komplettera funkt-
ionen som rekreationsområde. Det finns väldigt stora möjligheter att förädla 
Svinö som rekreationsområde med kompletterande och andra slags värden i 
Tallhagen. 
 
För att inhämta kalmarbornas synpunkter och ge möjlighet för alla att diskutera 
lämplig placering förslås att en medborgardialog genomförs inom de närmsta 
månaderna. 
 
Övriga utredningsuppdrag 
Övriga utredningsuppdrag som presenteras i utredningen ger projektet viktig 
information och vägledning i vidare arbete och diskussioner kring bland annat 
ägar- och driftsformer samt anläggningsstruktur. 
 
 
Fortsatt arbete 
Arbetet har främst fokuserats på placering/lokalisering för att kunna möta 
identifierade behov. I samband med vidare utredning kring placeringsförslagen 
bör även en utredning tillsättas om hur kvarteret Kalmar Sportcenter ska ut-
vecklas och om utredningens föreslagna aktiviteter kan möjliggöras. 
 
 
 
Susanne Söderberg   
Verksamhetsutvecklare   
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1. Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade utifrån förstudien om framtida bad- och friskvårdsanläggning i 

februari 2015 att vidare utredningar skulle tas fram gällande placering/lokalisering, alternativa 

ägar-drifts- och upphandlingsformer samt förslag på framtidens Kalmar Sportcenter.  

Att finna en lämplig plats för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning är en 

stadsplaneringsfråga. Anläggningen kommer att bli en målpunkt för många och ur 

stadsplaneringssynpunkt är det mycket angeläget att ett långsiktigt och planeringsorienterat 

förhållningssätt används i diskussionen om lokaliseringen. Det är också viktigt att i planeringen av 

anläggningen och dess ytbehov att ta höjd för diverse tillkommande och kompletterande 

verksamheter och utbud. I utredningen om placering har ett större antal intressanta platser 

studerats där fyra bedömts som lämpliga utifrån utredningens grundläggande kriterier. Utifrån 

dessa har Tallhagen och Snurrom utmärkt sig som särskilt intressanta platser och bedöms därmed 

som aktuella att utreda vidare. 

En annan viktig fråga i utredningsarbetet är frågan om ägarskap och driftsansvar av framtidens 

bad- och friskvårdsanläggning. Majoriteten av Sveriges simhallsanläggningar ägs och drivs idag 

utav kommuner. Fördelar som full kontroll, insyn och beslutanderätt kring offentliga tjänster och 

att inte behöva styras utav långa och komplicerade avtal ligger till grund för många kommuners 

beslut. Om en kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig ägarrollen eller 

verksamhetsansvaret är det offentliga-privata partnerskapet (OPP) en framkomlig väg att gå. Den 

fasta årliga kostnaden gör budgeteringen enklare men innebär också en större löpande kostnad 

och en omfattande avtalsprocess för att säkra delar som är av kommunal betydelse. Utredningen 

visar att en OPP-lösning för Kalmar kommun även innebär en ökad kostnad med ca 10-15 % 

årligen jämfört med eget ägar-och driftsansvar enligt den prognos av intäkter och kostnader som 

är framtagen i tidigare förstudie.  

Om kommunen beslutar att bygga och äga framtida bad- och friskvårdsanläggning bör partnering 

som upphandlingsform antas. Upphandlingsformen är bäst lämpad för denna typ utav komplexa 

projekt och de kommuner som idag bygger nya anläggningar använder sig oftast av denna modell. 

Till skillnad från totalentreprenad eller delad entreprenad arbetar parterna i en strukturerad 

samarbetsform där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 

byggprocessen. Partnermodellen för Kalmar skulle betyda tillvaratagande av allas kompetens i 

projektet vilket sparar både tid och kostnader. 
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Som tidigare informerats har nuvarande simhall passerat sin livslängd vilket gör att det finns 

begränsningar i vad som kan låtas göras i nuvarande simhallslokaler. Utredningen av framtidens 

Kalmar Sportcenter redovisas därför väldigt begränsat till hur Äventyrsbadets nuvarande lokaler 

skulle kunna användas. Som förslag ges en rörelse- och motorikhall, en specialanpassad 

idrottshall för personer med funktionshinder, sport- och träningsytor till diverse föreningar och 

idrotter, samlings- och kontorsytor till föreningar, en bra serveringsorganisation i området samt 

en multifunktionell ny ishall. Liksom placeringsfrågan behöver frågan om kvarterets utveckling 

utredas vidare samt om föreslagna aktiviteter kan möjliggöras. 

I och med vidare utredningar har förstudiens förslag på tidsplan reviderats. Ny tidsplan beräknas 

utifrån förutsättningar om Kalmar kommun beslutar att äga och driva verksamheten samt att den 

nya bad- och friskvårdsanläggningen läggs som ett prioriterat ärende i detaljplansarbetet för år 

2016. Om detta genomförs kan en prognos vara att byggprocessen troligtvis kan påbörjas hösten 

2018 och avslutas år 2021. 

Budget och investeringskalkylen (360 mkr) är även den beräknad utifrån om Kalmar kommun 

beslutar att äga och driva framtidens bad- och friskvårdsanläggning. Budgeten för framtiden 

fördelas mellan år 2016-2021 där de första två åren enbart hanterar en mindre projektsumma och 

där de större kostnadsposterna belastar år 2019 och 2020. 
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2. Bakgrund 

Den 21 januari 2015 presenterades förstudien Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 

för kommunstyrelsen. Förstudien omfattar bland annat nulägesanalys av den befintliga simhallen, 

behovsanalys för framtida anläggning, omvärlds-konkurrens- och marknadsanalyser, ekonomiska 

analyser samt förslag på en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar. I förstudien presenterades 

även förslag till fortsatt arbete då inriktningen främst behandlat identifierade behov inom 

varierande områden. Nedan anges kommunstyrelsens förslag till beslut; 

Kommunstyrelsen beslutar utifrån utredning om framtida bad- och 
friskvårdsanläggning den 21 januari 2015 att ge kommundirektören följande uppdrag: 
 
1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 

 
2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och badanläggning 
 
3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 
 
4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016  

Till ovan angivna uppdrag tillkommer även en utredning kring alternativa ägar- och driftsformer 

för anläggning och verksamhet.  

 

3. Planmässiga förutsättningar för placering av ny bad- och 
friskvårdsanläggning 

3.1 Ny bad- och friskvårdsanläggning – en Stadsplaneringsfråga 

En ny bad- och friskvårdsanläggning är intressant för ett stort antal användargrupper, både lokalt 

och regionalt. Det är därför av stor vikt att en lokalisering av anläggningen väger in både 

regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida. Anläggningen blir en målpunkt för många 

och det är mycket angeläget ur stadsplaneringssynpunkt att ett långsiktigt och planeringsorienterat 

förhållningssätt används i diskussionen om lokalisering. Kalmars funktion som regioncentra som 

enligt översiktsplanen ska genomsyra planeringen, ställer krav på att möjliggöra en utveckling av 

en regional målpunkt.1 

1
 Den samlade Lokaliseringsutredningen för framtida bad- och friskvårdsanläggning kan läsas i bilaga 1 
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3.2 Lokaliseringsarbetet 

Arbetet har baserats på tre steg där ett antal intressanta platser för vidare utredning valts ut. Detta 

urval har sedan avgränsats till fyra mer lämpliga platser utifrån den anläggning som skall byggas 

och utredningsens grundläggande sex kriterier. Fyra platser har brutits ner till två aktuella, 

Tallhagen och Snurrom, vilka anses som mest intressanta och bäst lämpade för denna typ utav 

anläggning och projekt. Frågor som ligger till grund för de sex kriterierna är bland annat om 

platsen tål nybyggnation av större anläggning, hur man når anläggningen, finns 

parkeringsutrymmen, ligger platsen vid hav och/eller naturmiljöer, vilka andra 

rekreationsmöjligheter finns i området, finns tillräckliga utvecklingsmöjligheter och vem äger 

marken?  

De två platserna ligger i olika stadsdelar men är båda strategiska och föremål för 

utvecklingsmöjligheter. 

                            

1. Norra vägen/Diagonalen ses som ett kollektivtrafikstråk med MYCKET stor 

förtätningskapacitet i dess närhet 

2. Man KAN cykla på huvudcykelnätet till och från båda platserna 

3. Snurrom ligger i Norra staden vid en plats utpekad som viktig entré- och sambandspunkt. 

Norra Kalmar finns planerat på olika sätt i planer, program och FÖP och kan innebära 

flera hundra bostäder och flera tusen människor (främst inom den ljusgula zonen). 

4. Tallhagen som ligger på gränsen till Norra staden, kan strategiskt sett till vissa delar i 

främst söder utvecklas för att med regional/internationell dragningskraft komplettera 

funktionen som rekreationsområde. Väldigt stora möjligheter att förädla Svinö som 

rekreationsområde med kompletterande och andra slags värden i Tallhagen. 
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3.3 Befolkningsstatistik inom 5-km radie 

Antalet besök per kommuninvånare är ett vanligt sätt att analysera en kommunal 

friskvårdsanläggning. Besöksfrekvensen per kommuninvånare ger en fingervisning av nyttjande i 

förhållande till kommunens befolkningsstorlek och ger samtidigt ett beräkningsunderlag för 

verksamhetens framtida intäkter. År 2013 registrerades 234 800 totala besökare till simhallen 

vilket är 3,7 bad/invånare per år beräknat på dåvarande invånarstatistik. Frågan om vad en central 

placering innebär har diskuterats i utredningen och statistik har därmed tagits fram inom en 5-

kms radie som visar; 

- I nuvarande område/Äventyrsbadet bor 38 887 personer och befolkningen är högst i 

åldergruppen 20-29 samt över 65 år 

- I området Tallhagen bor 38 693 personer och befolkningen är högst i åldersgrupperna 20-

29 år och över 65 år 

- I området Snurrom bor 29 374 personer och befolkningen är högst i åldersgrupperna 50-

65 år och över 65 år 

Tallhagen och nuvarande simhallsplacering följer varandras mönster vad det gäller både total 

befolkningsstatistik och ålderskategorier medan Snurrom i nuläget innehar en något mindre 

befolkningsstatistik samt en majoritet av äldre befolkning i området. Barnfamiljer som oftast kan 

placeras i åldrarna 20-29 och 30-39 visar ett liknande mönster där Snurrom visar ca 35 % lägre 

”barnfamiljsbefolkning” än Tallhagen och nuvarande simhallsplacering. 

Per ålder Gamla Simhallen 

Total befolkning 38 887 

Tallhagen 

Total befolkning 38 693 

Snurrom 

Total befolkning 29 374 

0-9 3610 3562 3380 

10-19 3436 3404 3093 

20-29 8170 8153 4765 

30-39 4572 4532 3494 

40-49 4439 4398 3625 

50-65 6789 6785 4907 

>65 7871 7859 6110 

 
Befolkning inom en 5kms radie samt fördelat på ålderskategorier 
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3.4 Konsekvensanalys vid skoltransporter 

 

Nuvarande Simhall/Äventyrsbadet 

Idag nyttjar 14 skolor utav 19 busstransport för att ta sig till och från nuvarande simhall. Skolor 

som inte behöver busstransport ligger inom 3 kilometers avstånd mellan skola och simhall vilka 

är Falkenbergsskolan, Vasaskolan, Lindöskolan, Funkaboskolan och Djurängsskolan.  

Placering Tallhagen 

Vid en placering i Tallhagen kommer ingen förändring att ske gällande skolor som behöver 

busstransport dvs. fem skolor ligger fortfarande inom gränsområdet. Dock ändras 

förutsättningarna för Falkenbergsskolan som nu behöver busstransport och Kalmarsundsskolan 

som klarar avståndsgränsen på 3 km. 

 

Placering Snurrom 

Om den nya bad- och friskvårdsanläggnigen placeras vid Snurrom ökar antalet skolor till 15 

stycken som behöver busstransport. För skolor i Södermöre kommundel, Trekanten, Smedby 

och Rinkabyholm ökar resan med 6 km enkel tur. På samma sätt minskar Rocknebyskolan och 

Åbyskolan sin resa med 6 km enkel tur. De skolor som inte behöver busstransport till simhallen 

vid en placering vid Snurrom är Sjöängsskolan, Lindsdalsskolan, Funkaboskolan och 

Djurängsskolan. 

 

En övergripande analys visar att en placering vid Tallhagen inte skulle påverka skolornas 

busstransporter jämfört med dagens upplägg. Det vi dock ser är att fem skolor ökar sträckan med 

1,2 mil/busstransport till Snurrom och två skolor minskar med liknande avstånd. Totalt kommer 

placeringen vid Snurrom att påverka skoltransporterna med ytterligare en skola (15 st.) samt tre 

som ökar avståndet med 1,2 mil/transport vid varje simhallsbesök. 
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4. Alternativa ägar- och driftsformer  

Att bygga och driva en badanläggning i egen kommunal regi är det alternativ som ger mest 

kontroll över utformning, placering och verksamhet. Inga kompromisser behöver göras med 

någon annan, dock krävs det en kommunal kapitalupplåning som kanske inte är önskvärd. Om en 

kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig ägarrollen eller verksamhetsansvaret är 

det offentliga-privata partnerskapet (OPP) en framkomlig väg att gå. Den fasta årliga kostnaden 

gör budgeteringen enklare men innebär också en större löpande kostnad och en omfattande 

avtalsprocess för att säkra delar som är av kommunal betydelse. 

Vad det gäller verksamhetsdriften bör Kalmar kommun ha full kontroll, insyn och beslutanderätt 

kring offentliga tjänster och offentlig service av den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Detta 

kan låta sig göras antingen via egen verksamhetsdrift eller via avtalsreglerade och omfattande 

avtal med extern partner. Då Kalmar kommun under många år bedrivit egen simhallsverksamhet 

med goda resultat inom diverse områden samt att egen drift kan vara ekonomisk fördelaktigare 

både på kort- och lång sikt, föreslås att verksamhetsdriften förblir som tidigare inom kommunens 

regi. Om Kalmar kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas 

istället att kommunen undersöker en alternativ OPP-lösning viket betyder att extern part bygger 

anläggningen enligt kommunens funktionsbeskrivning (samarbete mellan parterna) för att sedan 

hyra ut hela anläggningen till Kalmar kommun som ansvarar för verksamhetsdriften.  Förutom 

investeringskostnader slipper kommunen ansvar för fastighetsfrågor, kompetens av driftsfrågor 

inom bad- och simhallsbranschen etc. Att hyra av extern part beräknas öka Kalmars nuvarande 

simhallskalkyl med ca 10 %, en summa vars värde bör analyseras i valet om alternativ ägar- och 

driftsform för fastigheten. 
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4.1  Kostnadsanalys alternativa ägar- och driftsformer 

Kostnaderna för egen investering och drift tenderar ge ett positivare resultat långsiktigt då varken 

indexhöjningar eller andra marginaler till extern part belastar resultatet mer än nödvändigt. 

Jämförelserna i tabellen utgår från de nettokostnadsberäkningar som tidigare presenterats i 

förstudien av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 

 

 

Alternativa ägar-  
och driftsmodeller 

Bu/2015 År 1 År 5 År 10 År 15 År 25 

Kommunen investerar och 
driver verksamheten *      
Kostnader 
Intäkter 
                      

9 496 23 000 
 
  39 500 
-16 500 

22 650 
 
  40 545 
-17 895 

21 921 
 
  41 679 
-19 758 

21 797 
 
  43 612 
-21 815 

22 574 
 
  49 166 
-26 592 

Kommunen är hyresgäst och 
extern part äger fastigheten ** 
Kostnader 
Intäkter 
 

 25 135 
 
   41 635 
-16 500 
 

24 627 
 
  42 522 
- 17 895 

23 736 
 
  43 494 
-19 758 

23 458 
 
  45 273 
-21 815 

23 918 
 
 50 510 
-26 592 

Extern part äger och driver 
anläggingen/fastighet och 
verksamhet. Kommunen 
köper tjänster *** 

 27 680 

 

30 080 32 480 34 880 37 280 

 
*Kapitaltjänstkostnaden är beräknad på 33 år, 3 % avskrivning/år samt 2,9 % räntekostnad (kommunen) 
 
** Hyreskostnaden är beräknad utifrån samma kapitaltjänstkostnad som kommunens (se ovan angiven ränta, 
avskrivning mm) inkl. en kostnadsökning med 10 % för hyra istället för eget ägande. Övriga kostnader och intäkter 
är beräknade enligt kommunens modell (kommunen äger och driver). Skulle driften läggas ut på extern aktör 
kommer kostnaden troligtvis att öka ytterligare med någon procent.  
 
*** Kostnaden är beräknad utifrån Tyresös exempel för total OPP.  De totala kostnaderna minskade i avtalet med ca 
30 % för kommunen mot att alla intäkter tilldelas extern leverantör. Kostnaden är delvis indexreglerad och ökar med 
en snittsumma av ca 480 tkr/år 
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5. Upphandlingsform för komplexa projekt 

Om kommunen väljer alternativa OPP-lösningar som ”sale and lease back” eller ”build, operate 

and transfer” för projektet Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning behöver inte 

kommunen vara delaktig i processen då den privata aktören ansvarar för upphandlingen. Väljer 

kommunen att på egen hand bygga och driva projektet finns i huvudsak tre upphandlingsformer 

för ett projekt av denna storlek och komplexitet att välja på. Alla modeller kan presenteras med 

fördelar och nackdelar, dock är partnering som upphandlingsmodell bäst lämpad för kommande 

badprojekt. Förutom att sträva efter en viktig samarbetsform i ett avancerat projekt grundar sig 

även beslutet på en sammanvägning av för- och nackdelar av varierande upphandlinsmodeller 

samt dialoger med andra kommunala beställare av denna typ utav komplexa anläggningar1 

5.1  Partnering 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet 

och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden 

av byggprocessen. Genom partnering tar man tillvara allas kompetens tidigt i projektet och kan 

därmed spara både tid och kostnader. I partnering är projektets samarbetspartner med från 

början och utvecklar projektet tillsammans.2 

 

Partneringprocess 

 

 

 

 

                                                           

2
 Den samlade utredningen om alternativa Ägar- Drifts- och Upphandlingsformer kan läsas i bilaga 2 

 

Kravformulering 

 Upphandling 

Projektering 

Produktion Projekterings- 
samverkan 

Brukar/Driftssamverkan Användning 
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6. Framtida Kalmar Sportcenter 

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar ett förslag på framtida Kalmar Sportcenter som bygger 

på att nuvarande lokaler går att nyttja till föreslagna aktiviteter. Om lokalerna inte går att 

återanvända gäller helt nya förutsättningar, då kommer förslagen att behöva omarbetas och 

omdisponeras, men de beskrivna förslagen i utredningen förändras inte utifrån de behov som 

finns. 

Det är av stor vikt att lokalerna på Kalmar Sportcenter bygger på flexibla lösningar som är 

tillgängliga för alla och är hållbara på lång sikt. Målet är att minska externt hyrda idrottslokaler, 

både ur ett ekonomiskt och effektivt perspektiv. Det ska finnas möjlighet för etablering för nya 

sporter och utveckling av det befintliga idrottslivet som nu finns i Kalmar. Framtiden ställer nya 

krav på kommunens sport- och idrottshallar och nya målgrupper med nya aktiviteter kräver att 

lokalerna anpassas för att motsvara dessa behov. Nedan följer de viktigaste identifierade behoven; 

- Rörelsehall och motorikhall 

- Öka möjligheterna/förutsättningarna för handikappidrotten att idrotta på sina villkor 

- Fler och bättre lokaler för kampsporterna 

- Ökad kapacitet för skolidrottens behov av centrala hallar 

- Ny ishall med större publikkapacitet och multifunktion 

- Etablera fler och nya idrotter i Kalmar Sportcenter såsom bordtennis, bowling och 

curling 

- Serveringsmöjligheter vid arrangemang och för VIP-gäster 

- Fler förråd till föreningslivet 

- Föreningskanslier/funktionsarbetsplatser för föreningar 

- Lektionssalar/grupprum/konferensrum/mötesrum 

- Faciliteter för tvätt och tork för föreningarnas verksamheter 

- Samlade personalutrymmen  
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6.1 Förslag till framtida Kalmar Sportcenter 

Kultur och fritidsnämndens utredning fokuserar på möjliga utvecklingsplaner för Kalmar 

Sportcenter. I fokus ligger ett sportcenter som en mötesplats och arena för olika aktiviteter för 

alla åldrar. De förslag som Kultur och fritidsnämnden ser som möjligt att etablera i de befintliga 

lokalerna är; 

- Inrättande av en rörelse- och motorikhall. När man ser sig omkring i det kommunala 

idrottssverige är det få kommuner som gjort några större förändringar i sina hallar. 

Danmark har dock ett helt annat tänk kring utvecklingen av sporthallar, där finns det 

anläggningar som har gått från gymnastikhallar till motoriklandskap som ska stimulera de 

grundläggande färdigheterna i motorisk utveckling 

- En specialanpassad idrottshall för personer med funktionshinder för att alla barn och 

ungdomar ska ha möjlighet att delta i föreningsliv och idrottsundervisning. Denna hall 

ska också vara anpassad för gymnastikens behov 

- En bra serveringsorganisation bör finnas inom kvarteret. Servering efterfrågas av både 

besökare och föreningar. Flera föreningar vill ha eget kök men det är inte effektivt varken 

ur lokalmässig eller ekonomisk aspekt att bygga fler än ett kök i kvarteret. Däremot 

behövs serveringsmöjligheter på flera platser. Lösningen kan vara att en part driver en 

allmän restaurang i kvarteret och föreningarna köper in från denne och säljer vidare med 

påslag. 

- En ny ishall som ersätter Iffe-hallen. En ny ishall bör ha minst 2000 sittplatser. En 

förutsättning för en ny ishall är att den ska vara multifunktionell för att kunna nyttjas 

även vid större tävlingar utöver isidrotterna samt kunna nyttjas vid större evenemang.3 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Den samlade utredningen om framtida Kalmar Sportcenter kan läsas i bilaga 3 
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7. Reviderad tidsplan  

I förstudien redovisades en tidsplan för byggprojektet mellan år 2016-2020. Denna tidsplan är nu 

reviderad enligt nedan angiven information; 

 

År Aktiviteter 

2008-2012 Utredning anläggning/Statusbesiktningar av befintlig simhall 

2012 Kalkyler och idéskisser (arkitekttävling) ny simhall 
Kalkyler ombyggnation av befintlig simhall 
 

2013 Kostnadsutredningar/övergång av fastigheten till Serviceförvaltningen 

2014 Uppdrag från kommunstyrelsen om förstudie gällande Kalmars framtida bad- och 
friskvårdsanläggning 
Förstudiearbete maj 2014-dec 2014 
 

2014/2015  Kalmar Familjebads verksamhet/Bolag läggs över till Kultur och Fritidsförvaltningen, 1 
jan 15 
Presentation Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning till KS, 21 januari 2015 
Beslut om vidare utredning steg 2, 21 januari 2015 
 

2015 Utredning av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning, del 2  
- Ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 
- Utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och 

badanläggning 
- Redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 
- Ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 
- Utreda alternativa ägar- och driftsformer för ett nytt bad i Kalmar 
Presentation framtida bad- och friskvårdsanläggning del 2 till KS, 3 nov 2015 

2016-2017 Detaljplanarbete ca 15 mån, 2016-06 – 2017-09 (prioriteras i plan) 
Projektering och förberedande upphandlingsarbete 
 

2018-2021 
 

Upphandlingsprocess vår 2018 
Byggstart höst 2018  
Byggnation av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 2018-2021 
 

 

 

8. Budgetkalkyl 

Förutsättningarna för framtida investering av bad- och friskvårdsanläggning har förändrats, 

främst utifrån ändrad tidsplan och den senaste budgetprognosen visar följande investeringskalkyl 

(mkr); 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investering ny simhall 100 100 10 000 200 000 99 000 50 000 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Lokaliseringsutredning 

Lokaliseringsutredning för framtida bad- och 
friskvårdsanläggning i Kalmar stad 

Sammanfattning:  
En utredning om framtida bad- och friskvårdsanläggning har tagits fram under år 2014 och 
redovisats i februari 2015. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till den ambitiösa 
utredningens innehåll och utformar denna lokaliseringsutredning utifrån vad utredningen framför 
om en framtida anläggning. Syftet med denna lokaliseringsutredning är att identifiera ett par 
”aktuella platser” för vidare utredning. 
 
Utredningen sammanställer studier av ett större antal intressanta platser varav fyra bedömts som 
lämpliga. Två av dessa platser (”Tallhagen” och ”Snurrom”) bedöms som aktuella att utreda 
vidare. 
 

   
 
Primära utredningsområden för anläggning och kompletterande funktioner. Brofästet (området kan 
avgränsas mot Tallhagen respektive nordost utifrån yt- och funktionsbehov) respektive Snurrom (område 
kan avgränsas mot nordost beroende på andra expansions- och utvecklingsmöjligheter), flygfoto Kalmar 
2012.  
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1.0 Ny bad- och friskvårdsanläggning – en 
stadsplaneringsfråga 
En ny bad- och friskvårdsanläggning är intressant för ett stort antal användargrupper, både lokalt 
och regionalt. Det är därför av stor vikt att en lokalisering av anläggningen väger in både 
regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida. Anläggningen blir en målpunkt för många 
och det är mycket angeläget ur stadsplaneringssynpunkt att ett långsiktigt och planeringsorienterat 
förhållningssätt används i diskussionen som lokalisering (samt även anläggningens funktioner). 
Kalmars funktion som regioncentra som enligt översiktsplanen ska genomsyra planeringen ställer 
krav på att möjliggöra en utveckling av en regional målpunkt. 
 
Utredningen ”framtida bad- och friskvårdsanläggning” beskriver behov och förutsättningar för 
en ny anläggning, på en annan plats i Kalmar än befintlig anläggning. Denna plats bör enligt 
utredningen bl.a kunna erbjuda: 

- Möjlighet till utveckling av hälsoinriktade aktiviteter 

- Närhet till natur och uteaktiviteter 

- En central placering i Kalmar  

- Ha goda förbindelser av kollektivtrafik 

- Goda förutsättningar för parkering 

Det är av stor vikt att i planeringen av anläggningen och ytbehov ta höjd för diverse 
tillkommande och kompletterande verksamheter och utbud. Därför har dimensionen av 
expansionsmöjlighet vägt tungt i detta utredningsarbete.  

2.0 Lokalisering: intressanta, lämpliga och aktuella platser 
Arbetet baseras på tre steg där ett större antal ”intressanta platser” för vidare utredning först väljs 
ut. Detta urval avgränsas sedan till ett mindre antal ”lämpliga platser” för vidare utredning utifrån 
sex kriterier. Ett par av dessa platser lyfts sedan fram, beskrivs och rekommenderas som ”aktuella 
platser” för vidare utredning. 

2.1 Intressanta platser  

Nämnda grundläggande kriterier för en ny anläggning har bearbetats och utifrån dessa kriterier 
har ett antal platser i Kalmar stad valts ut. Endast en plats som motsvarar dessa kriterier har valts 
ut, exempelvis finns flera centralt belägna platser som valts bort då expansionsytor kring dessa 
saknas (trots att vissa etableringsmöjligheter kan finnas). Ett regionalt såväl som lokalt 
etableringsperspektiv ligger till grund för urvalet. 
 

1. Anläggningsförutsättningar (tål platsen en nybyggnation av större anläggning, finns 
särskilda planmässiga utmaningar?) 

2. Tillgänglighet (hur kan anläggningen nås med gc-, kollektiv- och biltrafik? Finns ytor 
för bil- och cykelparkering?) 

3. Hav och/eller natur (har anläggningen en utvecklingsbar kontakt med havs- och/eller 
naturmiljöer?) 

4. Utbud (finns det ett befintligt utbud av friskvårds-, idrotts- och/eller 
rekreationsmöjligheter eller andra viktiga samhällsfunktioner?) 

5. Expansionsytor (finns det tillräckliga utvecklingsmöjligheter för kompletterande 
verksamheter?)  

6. Markägoförhållanden (Ägs delar av området av privata fastighetsägare?) 
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2.1.1 Brofästet/Tallhagen (ca 30-45 ha?) 
 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Bebyggelse finns men även stora obebyggda 
områden. Oklara grundläggningsförhållanden i vissa 
områden. Natur- och rekreationsvärden.  

2. Tillgänglighet  God tillgänglighet från E22-Ölandsleden-Ängöleden. 
Kollektivtrafiknära (Ängöleden). Goda gc-
förbindelser 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till hav, skärgård och grupper av öar 
 

4. Utbud  Befintliga byggnader, fotbollsplaner och idrotts- och 
föreningsanläggningar som kan integreras i ett 
helhetskoncept/upplevelsepaket 

5. Expansionsytor  Ytor för nybyggnation finns men begränsad 
expansion i öst sett till strandskydd  

6. Markägo-
förhållanden  

Mestadels kommunägt 
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2.1.2 Snurrom (ca 50-60 ha?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Stora ytor jungfrulig mark. Struktur och byggnation 
prövad i program och plan. Fornminnen finns i västra 
delen av området 

2. Tillgänglighet  God tillgänglighet till E22 och Norra vägen 
Norra vägen ett kollektivtrafikstråk. Ca 5-6 km till 
stadskärnan 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till havet samt stora naturområden i öst och i 
viss mån kontakt mot väst 

4. Utbud Närhet till Golfbanan. Värdefulla närrekreationsmiljöer 

5. Expansionsytor  Mycket stora expansionsytor  

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägt 
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2.1.3 Södra utmarken/Tegelviken (ca 10-15 ha?) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Stora ytor jungfrulig mark. Oklara 
grundläggningsförhållanden. Inga kända 
kulturhistoriska värden. Goda förutsättningar i 
området för större byggda strukturer. Stora ytor för 
nybyggnation. Närhet till KSRR 

2. Tillgänglighet  Begränsad tillgänglighet och skyltningsläge (E22-Södra 
vägen-Ståthållaregatan) 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till hav, skärgård och grupper av öar 
 

4. Utbud  Befintliga fotbollsplaner som kan integreras i ett 
helhetskoncept/upplevelsepaket. Närhet sjukhuset. 
Värdefulla närrekreationsmiljöer 

5. Expansionsytor  Svåra expansionsytor utifrån strandskydd, 
landskapsbild och naturvärden (Södra utmarken). 
ealisera ”skärgårdsparken”? 

6. Markägo-
förhållanden  

Mestadels kommunägt 
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2.1.4 Kalmar Dämme (ca 20-30 ha?) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Kan införa byggda kopplingar mellan Innerstaden/K2 
och Södra staden. Byggnader kräver utöver 
komplicerad grundläggning med stark integration med 
landskapet och stora gestaltningskrav 

2. Tillgänglighet  God angöringskapacitet från E22. Närhet till flyget, 
förhållandevis korta avstånd till stadskärnan. 
Tågkoppling kräver framtida kompletterande hållplats i 
norr 

3. Hav och/eller 
natur  

Skärgårdsparkens rekreationsmiljöer kan integreras i ett 
helhetskoncept/upplevelsepaket och aktiveras 

4. Utbud  Kalmar dämme ett värdefullt rekreationsområde med 
stor utvecklingspotential 

5. Expansionsytor  Närhet till skärgårdsmiljöernas grupper av öar och 
framtida rekreationsmöjligheter. Svåra expansionsytor 
utifrån grundläggningsförutsättningar, landskapsbild, 
dagvattensystem, jordbruksmark, befintliga 
verksamheter/lantbruk och naturvärden 

6. Markägo-
förhållanden  

Endast kommunägda områden 
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2.1.5 Berga Centrum (ca 5 ha?) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Strategiskt läge vid mötet av två kommunala 
utvecklingsstråk (A-Ö och Diagonalen) där mer 
effektivt markutnyttjande är positivt! Kräver flytt av 
bef bensinstation. Goda möjligheter för större byggda 
strukturer. Begränsade ytor för nybyggnation. 
Fornminnesområde finns sydväst om området. 

2. Tillgänglighet  God angöringskapacitet från E22 via Berga trafikplats. 
Samnyttjande och ev nya lösningar krävs för parkering 
vid Berga C. 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet till vissa stråk mot Kalmarsund i öster 
Närhet till stora trafikflöden skapar bullerproblematik 
och begränsar rekreationsvärden 

4. Utbud Social betydelse av större satsning och utbud i 
stadsdelen. Närhet stadsdelscentrum Berga C, god 
integration i kollektivt resande och befintliga boende- 
och livsmiljöer 

5. Expansionsytor  Svåra expansionsytor utifrån befintliga verksamheter, 
infrastruktur 

6. Markägo-
förhållanden  

Stora kommunägda ytor 
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2.1.6 Norr om arenan (ca 10-15 ha?) 

 

 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Närhet till kommunalt 
utvecklingsstråk A-Ö i 
söder. Svåra 
expansionsytor utifrån 
jordbruksmark och 
landskapsbild. Närhet till 
Berga industriområde, 
skyddsavstånd? 
Grundläggningsförhållande
n mycket oklara. 

2. Tillgänglighet  
 

God angöringskapacitet 
från E22 via Berga 
trafikplats i söder. Mycket 
goda exponeringsytor mot 
E22 och tåg. Direkt 
anslutning till möjlig 
hållplats för tåg vid 
Stångådalsbanan. Svag 
kontakt med flyget 

3. Hav och/eller 
natur  

 

Närhet till kulturlandskapet 
i väster med stora 
rekreativa värden. Svaga 
rekreativa värden i området 
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sett till kringliggande 
infrastruktur 

4. Utbud  
 

Koppling till träningsplaner 
i söder som kan integreras i 
helhetskoncept/upplevelse
paket 

5. Expansionsytor  Begränsade expansions- 
och utvecklingsmöjligheter 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägt område 

 

2.1.7 Flyget (ca 30-40 ha?) 

 

 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Mitt i kommunalt utvecklingsstråk mellan Innerstaden 
och Västra staden. Viss förekomst av fornlämningar i 
närområde. Mitt i reservat för framtida triangelspår för 
Stångådalsbanan. Fornminnesområden finns i norra 
delarna av området. 

2. Tillgänglighet  
 

God angöringskapacitet från E22 via Svaneberg. 
Direkt anslutning till flyget. Tågkoppling kräver 
framtida kompletterande hållplats i söder 

3. Hav och/eller 
natur  

Rekreativa värden mycket starkt påverkade av flyg- och 
tågtrafik 

4. Utbud  Inget befintligt utbud i närområdet 

5. Expansionsytor  Svåra expansionsytor utifrån flygtrafikens buller 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.1.8 Skälby (ca 15-25 ha) 

 

 
 
 

1. Anläggnings-
förutsättningar  

Mitt i öst-västligt grönstråk söder om Ölandsleden. 
Rekreativa och kulturella värden att ta hänsyn till. 
Stora naturvärden. Bra skyltläge mot E22. 

2. Tillgänglighet  Koppling från E22 kräver god skyltning. Svag 
koppling till kollektivtrafik (långt till Norra vägen). 

3. Hav och/eller 
natur  

Långt till havet men nära till stora naturvärden 
 

4. Utbud  Utbud av lekmöjligheter och utomhusgym mm 

5. Expansionsytor  Utmanande expansionsytor utifrån natur- och 
rekreationsvärden 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.1.9 Kalmarsundsparken (15-20 ha) 

 

 
 
1. Anläggnings-

förutsättningar  
Stora naturvärden. Oklara 
grundläggningsförhållanden.  

2. Tillgänglighet  God lokal tillgänglighet men svag regionalt. Svag 
koppling till kollektivtrafik (långt till Lasarettsvägen i 
norr). 

3. Hav och/eller 
natur  

Långt till havet men nära till stora naturvärden 
 

4. Utbud  Stort befintligt utbud i området av idrott och 
rekreation  

5. Expansionsytor  Utmanande expansionsytor utifrån naturvärden, 
stadsbild och strandskyddsfrågor 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
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2.1.10 Berga strandpark (25-30 ha) 

 

 
 
1. Anläggnings-

förutsättningar  
Stora naturvärden. Oklara 
grundläggningsförhållanden.  

2. Tillgänglighet  God lokal tillgänglighet men svag regionalt. Stark 
koppling till kollektivtrafik (buss trafikerar 
Tallhagsvägen i väster). 

3. Hav och/eller 
natur  

Närhet havet och skogsområden i öster 

4. Utbud  Stort befintligt utbud i området av idrott och 
rekreation  

5. Expansionsytor  Utmanande expansionsytor utifrån 
grundläggningsförhållanden, naturvärden och 
dagvattenfrågor 

6. Markägo-
förhållanden  

Kommunägda områden 
 

 
  



27 

 

2.2 Lämpliga platser (4 st) 

Av de identifierade ”intressanta platser” för utredning har fyra valts ut som lämpliga utifrån olika 
kategorier av frågeställningar. Dessa prövas i en sk. SWOT-analys (Strengths-Weaknessess-
Oppurtunities-Threats=styrkor-svagheter-möjligheter-hot) för att värdera vilka som kan 
betecknas som aktuella att utreda vidare. Styrkor och svagheter brukar betecknas som interna 
faktorer, som i detta fall vilka förutsättningar för anläggningen själva platsen innebär. Möjligheter 
och hot brukar i sin tur betecknas som externa faktorer, i detta fall vilka förutsättningar som 
platsens läge innebär. 
 

2.2.1 Brofästet/Tallhagen 

Strengts 
(styrkor) 

- Stort befintligt utbud av idrott, 
rekreation och hälsa  

- God tillgänglighet 
- Kollektivtrafiknära, separata gc-

vägar 
- Direktkontakt till hav och natur 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Stora naturvärden att ta hänsyn till 
- Stora ytor för närrekreation som kan 

behöva tas i anspråk 
- Ytor i väster omfattas av 

strandskydd 
 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Betydande antal befintliga 

idrottsanläggningar och 

klubblokaler som kan integreras i 

ett helhetskoncept/upplevelsepaket 

samt utvecklas till multiarenor 

- Närhet till hav, fjärdar och grupper 

av öar 

- Befintliga byggnader kan byggas 

om till boende och ev bad- och 

rekreation 

- Goda förutsättningar för bostäder 

och större byggda strukturer öster 

om Ängöleden 

- God angöringskapacitet E22-

Ölandsleden-Ängöleden. Sämre för 

tåg och flyg 

- Närhet stadskärnan, Hansa city, 

närhet Öland 

- Aktivera Svinö? 

 

Threats (hot) 

- Svåra expansionsytor utifrån 

trafikled, strandskydd, landskapsbild 

och naturvärden (Tallhagen) 

- Begränsade ytor för nybyggnation 

- Möjligheter dikterade av befintliga 

byggnader 

- Utvecklingen av befintliga byggnader 

kan innebära att en ny anläggning 

måste ta helt ny mark i anspråk 
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2.2.2 Snurrom 

Strengts 
(styrkor) 

- Stora ytor för byggnation, gällande 

detaljplan finns för de östra delarna 

där byggnation och struktur är 

prövad  

- Goda möjligheter för större 

parkeringsytor 

- God koppling till kollektivtrafik 

(busslinjer Norra vägen) 

- Det finns en mycket god 

angöringskapacitet från E22 och 

Norra vägen vilket utgör 

huvudentréerna till området. 

- Direktkontakt med större 

naturområden 

- Stora expansionsytor infrias med 

denna placering. 

- Kommunen äger i princip all mark 

som föreslagen etablering skulle 

behöva vilket är positivt ur 

genomförandesynpunkt. 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Stort avstånd till innerstaden, kan 
utan övrig utveckling betraktas som 
perifert 

 
 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Området kring Snurrom har stor 

utvecklingspotential. Det erbjuder 

stora flexibla expansionsytor och 

alternativa lägen för en anläggning 

samt kompletterande funktioner till 

denna. Dessa funktioner kan 

exempelvis vara olika typer av 

ytkrävande idrotts- och 

rekreationsutbud (kommunala såväl 

som privata) som inte kan lösas i 

innerstaden där 

exploateringstrycket är större.  

- Planerade strukturer och 

stadsfunktioner (bostäder, service 

och handel) som en anläggning och 

dess kompletterande funktioner 

Threats (hot) 

- Avståndet från innerstaden, där de 

flesta skolor, servicefunktioner och 

rekreationsutbud är belägna, är 

förhållandevis stort i en stad som 

Kalmar. Kan minska det lokala 

nyttjandet av anläggningen 

- En utveckling av områdets strukturer 

och övriga utbud kan eventuellt 

senarelägga en byggstart av 

anläggning utifall att en 

etappindelning kompliceras av 

planeringsförutsättningarna.  

- Området har en närhet till hav och 

fjärdar men golfbanans läge gör att 

dessa miljöer nås och ansluts till på 

golfbanans villkor. 

- Vissa fornminnen i östra delen av 
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kan utgöra en första etapp utav, i 

utvecklingen av en ny stadsdel 

mellan Norrliden strand och 

Lindsdal.  

- Utvecklingsbara kontakter till 

befintliga värden som ex. 

golfbanan, Värnanäs, sundet osv).  

- Strategiskt läge i den västra delen 

av området ansluter till E22:an som 

bör ses som ett strategiskt 

skyltfönster samt Norra vägen som 

utgör.  

- Eventuellt kan en framtida 

stationsfunktion på 

Stångådalsbanan i väster etableras 

vilket skulle skapa avstånd på ca. 1-

1,5 km mellan hållplats och 

etablering av anläggning och 

kompletterande funktioner.  

området 

 

2.2.3 Skälby 

Strengts 
(styrkor) 

- Viss potential för skyltningsläge 

- Mentalt etablerat område 

- Inslag av idrotts- och 
rekreationsmöjligheter finns i 
området 

- Utbyggnadsmöjligheter finns, flera 
olika platser för en anläggning 

- Separat gc-väg finns till havet i 
öster, skogsområden kring 
Fölehagen i väster samt i 
förlängningen 

- Förhållandevis centralt beläget, 2-3 
km till stadskärnan 

- Kommunägt område 
 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Otillgängligt läge, kräver stora 
investeringar i infrastruktur (för 
kontakt från E22 och Ölandsleden) 

- Stora natur- och kulturvärden 
försvårar exploatering 

- Dålig kontakt med kollektivtrafik 
(busslinje trafikerar 
Kungsgårdsvägen i öst) 
 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Befintligt utbud kan utvecklas 

- Oxhagen kan som område få ökad 

Threats (hot) 

- Natur- och kulturvärden kan skadas 

av exploatering och ökat utnyttjande 

- Otillgängligheten kan minska 
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status 

- Kan utgöra en synergieffekt i 

långsiktig utveckling av Gamla 

industriområdet och det utpekade 

utvecklingsstråket ”city-city”. 

- Vattenmiljöer utomhus kan 

utvecklas och integreras 

- Natur- och kulturvärden kan göras 

mer tillgängliga och lyftas fram 

utnyttjandet av anläggningen 

2.2.4 Flyget 

Strengts 
(styrkor) 

- Mycket god tillgänglighet och ytor 
för parkering 

- Kollektivtrafiknära (busslinje 
trafikerar Flygplatsvägen) 

- Stora ytor för nybyggnation 

- Direktkoppling till Kläckeberga 
kulturlandskap i norr 

Weaknessess 
(svagheter) 

- Flygtrafikens buller begränsar 
utbyggnadsmöjligheter  

- Begränsade rekreativa värden 

- Dålig koppling till havet (E22 barriär 
mot Kalmar dämme) 

- Inga befintliga utbud av idrott, 
rekreation eller hälsa 

Oppurtunities 
(möjligheter) 

- Framtida intermodala 

infrastruktursatsningar kan göra 

området mycket centralt och nåbart 

- Stora expansionsytor för 

kompletterande verksamheter  

Threats (hot) 

- Framtida utbyggnation av 

spårbunden trafik kan hämmas 

- Minskad flexibilitet för utveckling av 

flygtrafiken 

 

2.3 Aktuella platser (2 st) 

Av de lämpliga platserna utpekas två platser som ”aktuella” för vidare utredning. Utifrån en 
samlad bedömning av genomförd swot-analys är dessa platser Brofästet och Snurrom. 
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3.0 Rekommendation 
Två platser bedöms som aktuella att utreda vidare i arbetet: Brofästet och Snurrom. Dessa platser 
besitter väldigt olika utmaningar och möjligheter som ett fortsatt utredningsarbete får studera.  
 

För Brofästet handlar det främst om en avvägning mellan det centrala och mycket tillgängliga 
läget och befintliga utbudet i området, gentemot de naturvärden och strandskyddsfrågor som 
finns i området. Området kan förädlas om befintliga byggnader kan få passande användningar 
efter att LNU flyttar sin verksamhet samt att Svinö kan kopplas och aktiveras.  
 
Snurrom besitter mycket stora bygg- och expansionsmöjligheter och utvecklingsmöjligheterna är 
stora för en helt ny stadsdel vilket får vägas mot det större avståndet till den stadskärnan. Ett 
mycket stort antal människor bor dock i Lindsdal och norra Kalmar, med kompletterande utdbu 
och med en utvecklad gc- och kollektivtrafik kan området bli mindre perifert. 
 
 

Erik Mejer, strategisk planerare 
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Bilaga 2 – Alternativa ägar- drifts och upphandlingsformer 

 

 
 

Utredning alternativa ägar- drifts- och 
upphandlingsformer  

 
  
 

 
Susanne Söderberg, Kommunledningskontoret 

Gunilla Svensson, Serviceförvaltningen 
2015-09-30 
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1. Sammanfattning 

Att bygga och driva en badanläggning i egen kommunal regi är det alternativ som ger mest 

kontroll över utformning, placering och verksamhet. Inga kompromisser behöver göras med 

någon annan, dock krävs det en kommunal kapitalupplåning som kanske inte är önskvärd. Om en 

kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig ägarrollen eller verksamhetsansvaret är 

det offentliga-privata partnerskapet (OPP) en framkomlig väg att gå. Den fasta årliga kostnaden 

gör budgeteringen enklare men innebär också en större löpande kostnad och en omfattande 

avtalsprocess för att säkra delar som är av kommunal betydelse. Utredningsarbetet har berört 

frågor om vem som ska bygga, äga och driva Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 

samt vilken upphandlingsmodell som är bäst lämpad för denna typ av projekt.  

 

Vad det gäller verksamhetsdriften bör Kalmar kommun ha full kontroll, insyn och beslutanderätt 

kring offentliga tjänster och offentlig service av den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Detta 

kan låta sig göras antingen via egen verksamhetsdrift eller via avtalsreglerade och omfattande 

avtal med extern partner. Då Kalmar kommun under många år bedrivit egen simhallsverksamhet 

med goda resultat inom diverse områden samt att egen drift är ekonomisk fördelaktigare både på 

kort- och lång sikt, föreslås att verksamhetsdriften förblir som tidigare inom kommunens regi. 

Om Kalmar kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas istället att 

kommunen undersöker alternativ för en OPP-lösning där extern part bygger, äger och hyr ut hela 

anläggningen till Kalmar kommun som ansvarar för verksamhetsdriften. Förutom 

investeringskostnader slipper kommunen ansvar för fastighetsfrågor, kompetens av driftsfrågor 

inom bad- och simhallsbranschen etc. Att hyra av extern part beräknas öka Kalmars nuvarande 

simhallskalkyl med ca 10 %, en summa vars värde bör analyseras i valet om alternativ ägar- och 

driftsform för fastigheten. 

 

 I utredningen presenteras även alternativa upphandlingsformer där partnering visar sig vara den 

bäst lämpade modellen för denna typ utav komplext projekt. Partnering är en strukturerad 

samarbetsform i byggbranschen där parterna tillsammans löser uppgifterna i ett förtroendefullt 

samarbete under hela projekttiden och där gemensamma mål samt ekonomiska intressen är två 

viktiga fokusområden i projektet.  
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2. Inledning 

Frågan om vem som ska äga och driva idrottsanläggningar besvaras olika i olika konjunkturlägen. 

När ekonomin är god är det naturligt för kommuner att också ta på sig ansvar för idrotts- och 

friskvårdsverksamhet, när ekonomin är sämre startar diskussionen om någon annan kan ta över.  

Att välja andra alternativa lösningar för bad- och idrottsanläggningar än den kommunala är en 

ung företeelse och det är för tidigt att dra slutsatser om nyttan, detta skriver SKL i en utredning 

om offentligt privat partnerskap (OPP), men trots att det råder osäkerhet och avsaknad av 

erfarenheter går utvecklingen mot allt fler partnerskapslösningar och då främst inom idrotts- och 

kultursektorn2. Näst intill samtliga simhallar ägs idag av landets kommuner, endast ett mycket litet 

antal ägs av privata, kommersiella företag eller föreningar. Många utav dessa anläggningar är ofta i 

någon form även subventionerade med kommunala medel för att kunna bedrivas som en 

samhällsnyttig funktion3.   

 

2.1 Bakgrund 

Den 6 maj 2014 beslutade kommunstyrelsen i Kalmar att ge VD för Kalmar Familjebad i 

uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och andra intressenter utreda 

utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida bad- och 

friskvårdsanläggning. Utredningen presenterades till Kommunstyrelsen i januari 2015 med förslag 

till fortsatt utredning inom följande områden; 

- Förslag till placering av framtida bad- och friskvårdsanläggning 

- Möjligheter att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade 

aktiviteter för området Kalmar Sportcenter 

- Investeringsbehovet i framtida budget 

- Alternativa ägar- drifts- och upphandlingsformer  

Utredningsområdet gällande alternativa ägar- drifts- och upphandlingsformer behandlas och 

presenteras i denna rapport.  

                                                           

2 Offentligt privat partnerskap (SKL 2007) samt Offentligt - privat partnerskap (SKL 2004) 

 
2 Svensk Simidrott /  http://www.simarena.se/Nulaege.html 

 

http://www.simarena.se/Nulaege.html
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2.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att redogöra för de alternativ av ägar- drifts- och upphandlingsformer 

som kan vara aktuella för Kalmar kommuns framtida investering av en ny bad-och 

friskvårdsanläggning. 

 

2.3 Frågeställningar 

Oavsett vilken typ av lösning som kommunen väljer är det viktigt att inför beslut beröra och 

besvara frågeställningar som ex; 

- Varför väljer kommunen att undersöka andra alternativa lösningar än den kommunala, 

beror det på finansiering, kunskapsöverföring eller annat? 

- Kan målet uppnås på något annat sätt? 

- Har kommunen sett över riskerna för vald modell, både finansiella och de politiska? 

- Har kommunen den insyn och kontroll på verksamhet som önskas i den tänkbara 

modellen?  

- Hur möter kommunen framtida förändringar ex. ändrade samhällsbehov i den modell 

som väljs? 

 

3. Alternativa ägar- och driftsformer  

3.1 Hyra – Äga – Driva 

En kommun kan äga sina fastigheter eller hyra dem. I det första fallet har kommunen full 

rådighet över fastigheten och i det andra fallet begränsas kommunens handlingsutrymme. Den 

ekonomiska flexibiliteten är också olika. Vid ägande binder kommunen kapital i fastigheten vid 

uppförandet eller förvärvet och betalar därefter enbart drifts- och underhållskostnader. Vid hyra 

av fastighet finns ingen investeringsutgift men en löpande hyreskostnad som är väsentligt högre 

än drifts- och underhållskostnaderna. Vad det gäller drift så har kommuner traditionellt förvaltat 

och skött sina fastigheter med egen personal men många kommuner väljer att alltmer lägga ut 

den på entreprenad. Övergång från egen till köpt drift kräver inte bara organisatorisk anpassning 

utan även förändrade attityder då kommunen övergår från att vara utförare till att bli beställare. 

Det innebär samma ansvar men kräver andra metoder för styrning, uppföljning och kontroll samt 

annan kompetens för drift och verksamhetsfrågor. En grundläggande skillnad mellan eget ägande 
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och de övriga formerna är att eget ägande ger den lägsta underliggande kapitalkostnaden vid såväl 

egen- som lånefinansierad. Det sammanhänger med att bankerna tillåts ha lägre kapitaltäckning 

och därigenom kan hålla lägre ränta vid utlåning till offentlig sektor än till privata aktörer 

eftersom kommuner, stat och landsting inte kan gå i konkurs. Å andra sidan kan de privata 

aktörerna, till skillnad från de offentliga, i många fall arrangera projekten på ett sätt som minskar 

kapitalbehovet och därigenom också räntebetalningarna, trots högre räntesats4. 

 

3.2 Offentlig Privat Partnerskap (OPP) 

OPP har dykt upp som en alternativ lösning för nya simhallar vilket innebär att kommunen och 

en privat organisation ingår partnerskap. OPP är en entreprenadform som kommunerna kan 

använda för att upphandla byggnation alternativt byggnation inkl. drift av offentliga anläggningar 

och verksamheter och motparten i denna upphandling består av ett privat företag eller ett 

konsortium av privata företag. Konsortiet bildar vanligtvis ett så kallat Special Purpose Vehicle, 

det vill säga ett bolag (i vissa fall ingår även den offentliga parten i detta bolag) som ansvarar för 

och utför byggnation, drifts- och alternativt verksamhetstjänster (detta kan ske via 

underleverantörer) och upptar då även finansiering för projektet. OPP-avtalen är långa, ofta 30-

40 år och inkluderar relativt långa och detaljrika avtal som bland annat styr parternas 

ansvarsförhållanden till varandra5. En positiv effekt av partnerskap är att ett ökat samarbete 

mellan offentliga och privata aktörer ger möjlighet till kunskapsöverföring från den offentliga 

sektorn till den privata och vice versa vilket ger möjligheter till nyskapande och innovation. Den 

kanske allra vanligaste orsaken till beslut om en OPP-lösning är att det kan vara enklare för 

politiker att få igenom en anläggningsinvestering vid extern finansiering, då behöver man endast 

visa på en årlig driftskostnad istället för en rätt betydande investering6. Dock är det viktigt att inte 

bara uppmärksamma de ekonomiska frågorna utan även diskutera de konsekvenser en kommun 

kan ställas inför i ett framtida partnerskap, framförallt om verksamhetsdriften överlämnas till 

privat aktör.  

                                                           

4
 Rapport Effektiva kommunala fastigheter, SKL 2007 

5 http://www.maproductions.se/wp-content/2013/02/OPS_rapporter.pdf 
 
6  Thomas Hallgren, Kommunakuten - http://www.simarena.se/Referenser.html 
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3.3 Sale and Lease Back (SLB) 

Kommuner kan gå från äga till att hyra genom så kallade sale-and lease-back arrangemang. En 

kommun som går in i en sådan affär säljer en eller flera fastigheter till ett 

fastighetsfinansieringsföretag, ett rentingföretag, och hyr samtidigt tillbaka den eller dem under 

en längre tidsperiod. I uppgörelsen ingår ofta att kommunen ska svara för drift och underhåll och 

att kommunen har rätt att köpa tillbaka fastigheten eller fastigheterna till ett i förväg känt pris vid 

hyrestidens slut. Om dessa villkor gäller, får arrangemanget samma effekt för kommunen som att 

ta upp ett banklån. Arrangemanget kan bli ekonomiskt fördelaktigt för kommunen om 

fastigheten har gynnsamt läge- och tredjemansuthyrning överväger. Nackdelen är att kommunen 

saknar rådighet över fastigheten när den väl är byggd, det är ett dyrare alternativ samt att 

konkurrenssituationen kan bli begränsad då endast ett fåtal entreprenörer idag har kapacitet att gå 

in i OPP-projekt7.  

 

3.4 Build, Operate and Transfer (BOT) 

BOT används vid uppförande av publika avgiftsbelagda anläggningar som simhallar och ishallar. 

Förfarandet innebär att en entreprenör åtar sig att uppföra och driva anläggningen under ett visst 

antal år och att därefter överlämna den till kommunen mot en i förväg bestämd ersättning, som 

kan vara symbolisk. Entreprenören bekostar uppförandet och driften under kontraktstiden och 

behåller under samma tid alla publikavgifter som hyres- och arrendeintäkter mm. I upplägget 

ingår normalt att kommunen förbinder sig att hyra anläggningen ett visst antal timmar per säsong. 

Fördelen med arrangemanget är att entreprenören får incitament att bygga en anläggning som 

både genererar intäkter och att kommunens investeringsbudget inte belastas. En central del även i 

detta upplägg är att kommunen och entreprenören utvecklar projektprogrammet tillsammans. 

Nackdelen är att kommunens inflytande under kontraktstiden blir mindre och driften troligtvis 

dyrare samt att långa avtal styr verksamheterna8.  

 

                                                           

7
 Rapport Effektiva kommunala fastigheter, SKL 2007 

8
 Rapport Effektiva kommunala fastigheter, SKL 2007 
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3.5 Möjligheter och Risker med privat respektive kommunal drift 

       Möjligheter Kommunal drift                Möjligheter Privat drift 

Full kontroll, insyn och beslutanderätt kring 
offentliga tjänster och offentlig service 

Snabbare beslutsvägar - mindre byråkrati 
genom att flera beslut kan tas på 
anläggningsnivå  

Intern kontroll av fastighets- och ägarfrågor Ökat utrymme för nytänkande och 
verksamhetsutveckling  

Samordning med övriga kommunen gällande 
drift o underhåll (kostnadseffektivt) 

Ökat handlingsutrymme för att arbeta med 
kommersiell kringverksamhet  

Kontroll på att anläggingen sköts enligt plan  Kommersiellt utbud kommer inte i konflikt 
med privata företag  

Förmånligt med kommunala låneavtal/bättre 
ränteläge  

Privata företag med flera kontrakt har 
skalfördelar jämfört med kommunal egen regi 
som har en anläggning att driva  

Kunskap finns i huset, tidigare organisation Entreprenadföretag har ofta tillgång till 
specialkompetens  

Ökad flexibilitet i verksamhets- och 
utvecklingsfrågor 

Allmänheten blir mera intressant som 
målgrupp och kundanpassningen ökar 

Inga långa och svåra avtal som reglerar 
verksamheten och minskar kommunalt 
handlingsutrymme 

 

 
       Risker Kommunal drift                Risker Privat drift 

Tung investering ur ett ekonomiskt perspektiv 
för kommunen 

Politiken kan tappa kontroll, insyn och 
beslutanderätt. Det kan bli den privata aktören som 
utan egentliga mandat tar beslut kring offentliga 
tjänster och offentlig service (avtalsregleras) 

Andra kommunala investeringsbehov får stå åt 
sidan vid byggnation/ägande av en ny simhall 

Medborgarnas insyn och ansvarsutkrävande 
begränsas helt eller delvis 

Minskat handlingsutrymme för att arbeta med 
kommersiell kringverksamhet 

Kommunen kan få avvecklingskostnader för 
nuvarande personal  

Framtida investeringar i simhallsanläggningen 
genomförs inte pga. prioritering av kommunens 
övriga fastigheter och andra investeringsbehov i 
kommunen 

Lönsamma grupper prioriteras oftast av en extern 
entreprenör snarare är t ex barn och ungdomar, äldre 
och funktionshindrade 

Underhåll av fastigheten missköts – pengar till 
annat fastighetsunderhåll, priorinteringsordning 
 

Besparingar i anläggningsdriften ger oönskade 
effekter (ingen kontroll från kommunen) 

Längre beslutsvägar – mer byråkrati i ärenden 

 

Långa komplicerade avtal styr verksamhetsdrift, 
svårt med framtidsfrågor 

Avsaknad av kompetens och engagemang för 
driftande av en kommunal anläggning kan 
påverka lönsamhet 

Svårt att införa önskade förändringar ur ett 
kommunalt perspektiv (olönsamma men nödvändiga 
förändringar) 

 Kommunen får oftast ta över anläggningen efter 
avtalstiden (30 år) då anläggningen börjar bli kostsam 
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3.6 Långa avtal styr samarbetet (verksamhetsdriften) 

Det finns idag en otydlighet om vilka juridiska ramar som gäller för OPP-samverkan/ BOT inte 

minst när det handlar om att reglera avtal för verksamhetsdriften. De juridiska riskerna är stora 

och det finns kommuner som drabbats utav olika sanktioner där exempelvis projektet inte har 

konkurrensutsatts på rätt sätt. Frågorna gällande drift av fastigheten och verksamheten kan vara 

komplicerade och något unika för badbranschen jämfört med andra idrottsarenor och därför är 

det viktigt att upprätta samarbetsavtal som reglerar nuvarande förutsättningar och framtida 

förändringsbehov9. Exempel på områden som bör avtalsregleras är tillgänglighet, föreningar, 

simundervisning och skolbad, önskvärda funktioner och öppettider, prissättningar, åtagande och 

ansvar, utveckling och marknadsföring, underhåll och skötsel av fastighet, tillträde och insyn, 

leverantörens ansvar mot kommunen och andra viktiga styrande principer. Avtal är viktiga men 

kan även begränsa verksamhetens utveckling.  

 

4. Exempel på kommuner med alternativa ägar- och driftsformer 

4.1 Tyresö Aquaarena  

Tyresös nya bad och simhall invigdes den 5 januari 2013 men har planerats och processats aktivt i 

över 6 år. Frågor som uppkom tidigt i diskussionen var ägar- och driftsformer för det framtida 

badet och de alternativ som lades fram var; 

- Bygga och driva själva 

- Bygga själva och låta extern operatör driva anläggningen 

- Bara köpa simhallstjänster från annan ägare/operatör 

Beslutet föll på det sistnämnda dvs. att låta en privat aktör både bygga och driva kommunens 

simhall och att kommunen bara köper simhallstjänster. Tyresös motivering till angivet beslut var 

bland annat att man ansåg en privat aktör vara bäst lämpad att tillgodose allmänhetens intresse på 

ett affärsmässigt sätt samt hade bäst förmåga att bedöma och bära olika slags risker. En 

riskfördelningstabell togs fram med följande information; 

 

                                                           

9
 Svensk Simidrott - http://www.simarena.se/Nulaege.html 
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Riskkalkyl Tyresö Kommun – Tyresö Aquaarena 

Vem tar risken? Om kommunen 
ansvarar för bygg 
och drift 

Upphandlad OPP-
lösning med ett privat 
”Simhallbolag” 

Högre byggkostnad än 
beräknat 

Kommunen Simhallsbolaget 

Räntan ökar/blir högre Kommunen 
 

Kommunen 

Högre driftskostnad Kommunen Simhallsbolaget 
 

Lägre intäkter från 
allmänheten 

Kommunen Simhallsbolaget 

Ny lagstiftning Kommunen Kommunen 

Riskanalysens utfall tillsammans med att kommunen undgick egen investering av ett 

simhallsbygge beräknat till 200 mkr var de viktigaste argumenten för att gå vidare i en total OPP-

lösning för Tyresö kommun.  

Förutsättningar för upphandlingen beskrevs som följer; 

- Upphandling av tjänster som ska tillhandahållas kommunen skall avtalsregleras genom sk. 

baskrav på anläggningen mot avtalad ersättning. (kommunen erhåller inga intäkter) 

- Avtal ska skrivas i form av en sk. byggkoncession 

- Upphandling ska ske i form utav en konkurrenspräglad dialog 

- Den som vinner upphandlingen ska ansvara för byggnation, finansiering, ägande och drift 

av både anläggning och verksamhet 

- Entreprenören är fri att utnyttja, marknadsföra och prissätta tjänster i anläggningen till 

den del som inte tas i anspråk för tjänster till kommunen 

- Entreprenören svarar för alla affärsrisker (kommunens enda åtagande är att betala 

överenskommen ersättning för definierade tjänster) 

En bildad projektgrupp för Tyresö kommun hade i upphandlingsprocessen dialog med två 

kvalificerade konsortier. Dialogerna pågick mellan december 2007 till maj 2009 och den långa och 

kanske oväntade dialogperioden förlängde anbudstiden med åtta månader. Tilldelningsbeslut togs 

i oktober 2009 men avtalet med extern part tecknades först i juli 2010 då en del problematik kring 

avtalsfrågor, relationer samt säkrande av kalkyler uppkom. Avtalet med kommunens baskrav är 

reglerat i ett 11-sidor långt avtal med tillhörande bilagor som reglerar detaljinformation kring 

fastighetsöverlåtelse, markförhållande, ritningar, funktionskrav, tekniska specifikationer, tjänster 
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som leverantören skall tillhandahålla, ekonomiska kalkyler, räntelägesinformation och 

indexuppräkning, övertagandevillkor samt information om kommunal borgen. 

Kommunens åtagande i Tyresö; 

- Tyresö kommun ska betala avtalad ersättning för tjänster enligt baskrav under 30 år 

- 50 % av ersättningen skall indexregleras samt ska kommunen stå risk för ökat ränteläge 

- Kommunen ska teckna borgen för externa lån (20 mkr betalade Medley och 180 mkr är 

borgen för Tyresö kommun) 

- Kommunen ska tillhandahålla parkeringsplatser  

- Kommunen ska avstå från att lägga sig i det som inte är reglerat i träffad 

överenskommelse 

- Kommunen ska köpa simhallsbolaget efter 30 år (mark och anläggning) till överenskomna 

villkor. Om den privata aktören skött anläggningen på ett optimalt sätt utgår en bonus 

från kommunen (en morot att hålla god skötsel och drift av anläggningen ända fram till 

överlämnandet) 

 

 

Tyresö Aquaarena med vy från väster 
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Medley AB 

Den privata aktör som vann upphandlingen för Tyresö kommuns nya bad och simhall blev 

Medley AB som i sin tur ägs utav Tagehus Holding AB. Medley äger och driver både anläggning 

och simhallsverksamhet i Tyresö samt erbjuder gym, gruppträning och andra friskvårdrelaterade 

aktiviteter. Medley grundades år 2001 och driver idag 35 bad- och friskvårdsanläggningar i 21 

kommuner i Sverige. Företaget omsätter närmare 300 mkr och har ca 250 månadsanställda. 

Ersättningen som avtalades för Tyresö kommun att betala till Medley årligen utgick från 13,8 mkr 

år 2013. Idag betalar kommunen 14,7 mkr till Medley efter indexhöjning samt annan 

överenskommen reglering. Tyresö är nöjd med den OPP-lösning som är beslutad för 

kommunens simhallstjänster men dock finns det tre viktiga ekonomiska aspekter värt att notera; 

1. Tyresö kommuns ersättning till Medley kommer under åren succesivt att öka via 

indexuppräkning (det blir alltså dyrare med åren) 

2. Kostnaden för att ”leja ut affären” till privat aktör blir troligtvis dyrare än att äga och 

driva egen verksamhet (obs! dock har kommunen inget risktagande vid minskade intäkter 

etc.) 

3. Oavsett eget ägande eller OPP-lösning kommer kommunen att ansvara för anläggningen 

efter 30 år – en period då anläggningen kräver betydligt mer underhåll och är kostsam  

 

4.2 Ängelholm 

Ängelholms beslutade år 2006 om ett nytt bad i kommunen. Diskussioner om placering, utbud, 

ägarfrågor och ekonomi har pågått fram till år 2011 då avtalet för badhysbygget undertecknades 

av två parter, Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB. Ängelholms kommun beslutade att 

ingå i en OPP-lösning där Kunskapsporten ska bygga, äga och driva badverksamheten fram till år 

2044 då avtalet löper ut. Det finns varierande anledningar till partnerskapet, dels kunskaps- och 

resursbrist av att sköta bad- och simhallsanläggning i kommunen och dels ansåg dåvarande politik 

att denna typ av anläggning/aktivitet inte ska bedrivas i kommunal regi. Ängelholms kommun har 

i upphandlingsförfarandet lämnat en funktionsbeskrivning som anger information allt ifrån antal 

förväntade besökare till marknadsföring, prissättning och styrande viktiga principer för den 

kommunala angelägenheten. Kommunens årliga ersättning till Kunskapsporten AB för avtalade 

bad- och simhallstjänster uppgår till 18,9 mkr exkl. index under 30 år. På grund av oenigheter 

kring placering, detaljplan mm försenades projektet rejält vilket ledde till att det gamla badet 
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(Rönneholmsbadet) fick stänga 2012 eftersom det uppkom stora risker med att vistas i 

anläggningen. För att klara kommunens simundervisning och 

föreningsverksamhet byggdes en provisorisk badanläggning (en rostfri 

balja, 25 meter med 6 banor samt omklädningsrum och teknikrum) i en 

gammal Willysbutik. Ytterligare ett bad i kommunen fick rustas upp för 

allmänheten i väntan på den nya bad- och simhallsanläggningen som 

beräknas stå klar i december 2016. Sena beslut och komplicerad 

ärendehantering har lett till en extrakostnad för Ängelholms kommun 

på ca 26-30 mkr.  

Ängelholms identifierade risker i badprojektet anges nedan;  

- Detaljplanen överklagades – räkna med att det tar tid! 

- Bygglov överklagades – försök att förutse vad som kan hända vid beslut av placering 

- Badet gick på ”övertid” - handla i tid! – ett reservbad kanske måste planeras för att klara 

badverksamheten ett antal år framöver 

- Många tilläggsavtal om ex tillfarter, gångstråk, broar mm tillkom  

- Tolkningar kring vad som omfattas av skolbad och föreningsbad mm (köpta tjänster) i 

sitt OPP-avtal 

 

4.3  Kalmar Energi Holding AB leasar Mosskogen 

Styrelsen för Kalmar Energi Holding AB beslutade i början på augusti 2007 att bygga ett 

kraftvärmeverk i Moskogen. Målet med satsningen var bland annat för att kunna trygga en 

konkurrenskraftig, miljöriktig och säker värmeförsörjning av ett växande Kalmar. Investeringen 

uppgick till knappt 1,2 miljarder kronor och finansierades huvudsakligen via leasing. Beslutet om 

att gå in i så kallad ”finansiell leasing” berodde enbart på att det vid gällande tidspunkt var det 

billigaste upplåningsalternativet för bolaget. Kalmar Energi betalar idag hyra/leasingkostnad till 

avtalad bank enligt en överenskommelse på 22 år, därefter övertas anläggningen i egen regi. Då 

Kalmar Energi ansvarar och bekostar all drift för anläggningen upptas den som en 

anläggningstillgång i bolagets redovisning.  
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5. Upphandlingsformer för framtida bad- och friskvårdsanläggning  

I föreslagna OPP-lösningar (SLB eller BOT) så tar den privata aktören hand om allt i en 

upphandling. Väljer kommunen att på egen hand bygga och driva projektet finns i huvudsak tre 

upphandlingsformer för ett projekt av denna storlek och komplexitet att välja på; 

Upphandlingsform Fördelar Nackdelar 

Partnering Samverkansprojekt som skapar 
stor delaktighet hos både 
beställare och entreprenör 

Gemensamt intresse att hitta 
bästa mest kostnadseffektiva 
lösningen 

Etablerat koncept vid komplexa 
projekt, typ badhus 

Möjligheter att påverka 
livscykelkostnader vid val av 
material och energilösningar  

Möjlighet att välja installatörer 

Kortare projekteringstid 

Kräver mer egna resurser 

Gränsdragningsproblematik i 
ansvarsfrågor 
 

 

 

Totalentreprenad Klart ansvar mot en aktör 

Möjliggör snabbare byggstart då 
entreprenören ansvarar för 
projekteringen. Separat 
konsultupphandling behöver ej 
göras. 

Ofta billiga lösningar som har 
fokus på garantitid och inte 
byggnadens beräknade livslängd 

Lätt att tappa kontrollen över 
detaljer i innehållet när 
kontraktet väl är tecknat 

Projektörerna är lojala mot 
entreprenören och beställaren 
har svårt att få löpande input om 
ev. förändringar som kan vara 
kostnadsdrivande för 
entreprenören 

Delad entreprenad Alla delar konkurrensutsätts 
vilket medför kostnads-
effektivitet 

Snabb byggstart 

God möjlighet att påverka 
genom hela processen 

Vid ev. fel är ansvaret otydligt 

Samordning av flera discipliner 
kräver mycket interna resurser. 

Säkerställa erfarenhet och 
kompetens hos konsulter 

Överprövning vid fler 
upphandlingar kan fördröja 
processen. 
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5.1 Partnering 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet 

och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden 

av byggprocessen. NCC har tagit fram en modell för strukturerad samverkan i samarbete med 

kunder mer än tio år. Modellen har tre nyckelfaktorer; gemensamma mål, gemensam organisation 

och gemensamma ekonomiska intressen vilka alla delar ger förutsättningar för deltagarna att 

kunna använda sin kompetens rätt. Genom partnering tar man tillvara allas kompetens tidigt i 

projektet och kan därmed spara både tid och kostnader. I partnering är projektets 

samarbetspartner med från början och utvecklar projektet tillsammans. 

 

 

 

5.2 Partneringprocessen jämfört med en traditionell process 

Traditionell Process 

 

 

 

 

Partneringprocess 

 

 

 

 

 

Modell: Patneringprocess NCC (ncc.se/partnering) 

Kravformulering Projektering Upphandling Produktion Användning 

Kravformulering 

 Upphandling 

Projektering 

Produktion Projekterings- 
samverkan 

Brukar/Driftssamverkan Användning 

Tid 

Tid 
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6. Förslag till Kalmars ägar- drifts- och upphandlingsform för 
framtida bad- och friskvårdsanläggning 

 

6.1 Förslag ägar- och driftsform  

Då vi inte har erhållit några signaler om att upplåning av investeringskostnaden vill undvikas blir 

vår rekommendation att en ny anläggning skall ägas av kommunen och att kommunen sköter 

verksamhet och drift på anläggningen. Detta undantar gymverksamhet och serveringen som bör 

läggas ut på extern entreprenad. De starkaste argumenten för eget ägande och drift kan 

sammanfattas enligt följande; 

1. Kommunen har full kontroll, insyn och beslutanderätt kring offentliga tjänster och 

offentlig service 

2. Kommunen har idag god kunskap av att äga och driva sin egna bad- och 

friskvårdsanläggning. Anläggningen drivs med hög kvalitet och god service 

3. Kommunen slipper långa och svåra avtal med extern part som ska regleras för 

verksamhetens tjänster, utbud och utveckling 

4. Den tilltänkta nya bad- och friskvårdsanläggingen har stor potential till höga intäkter, 

detta tillsammans med en relativt underhållsfri anläggning (beräknat de första 10 åren) gör 

att ekonomin kan bli betydligt bättre än beräknat 

5. Att äga och driva egen anläggning exkluderar extra kostnader som årliga indexhöjningar i 

hyresavtal samt extra marginaler som det innebär att köpa tjänster/utbud mm utav extern 

part 

Om Kalmar kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas istället 

ägande av fastigheten/anläggningen enligt offentligt-privat partnerskap (OPP). Det innebär att 

Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning byggs, ägs och eventuellt driftas utav extern 

leverantör. Dock rekommenderas som tidigare nämnt att verksamhetsdriften behålls inom 

kommunen (se ovan angivna argument). De starkaste argumenten för angiven OPP-lösning för 

fastigheten kan sammanfattas enligt följande; 

 

1. Kalmar kommun slipper låna upp investeringskostnader (ca 360 mkr) 

2. Vid hyra av anläggning inkl. drift slipper kommunen ansvar för fastighetsfrågor, 

kompetens av badbransch/drift mm. Fokus kan istället läggas fullt på verksamhetsdriften 
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6.2 Ekonomiska Konsekvenser  

Kostnaderna för egen investering och drift tenderar ge ett positivare resultat långsiktigt då varken 

indexhöjningar eller andra marginaler till extern part belastar resultatet mer än nödvändigt. 

Jämförelserna i tabellen utgår från de nettokostnadsberäkningar som tidigare presenterats i 

förstudien av Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 

 

Alternativa ägar-  
och driftsmodeller 

Bu/2015 År 1 År 5 År 10 År 15 År 25 

Kommunen investerar och 
driver verksamheten *      
Kostnader 
Intäkter 
                      

9 496 23 000 
 
  39 500 
-16 500 

22 650 
 
  40 545 
-17 895 

21 921 
 
  41 679 
-19 758 

21 797 
 
  43 612 
-21 815 

22 574 
 
  49 166 
-26 592 

Kommunen är hyresgäst och 
extern part äger fastigheten ** 
Kostnader 
Intäkter 
 

 25 135 
 
   41 635 
-16 500 
 

24 627 
 
  42 522 
- 17 895 

23 736 
 
  43 494 
-19 758 

23 458 
 
  45 273 
-21 815 

23 918 
 
 50 510 
-26 592 

Extern part äger och driver 
anläggingen/fastighet och 
verksamhet. Kommunen 
köper tjänster *** 

 27 680 

 

30 080 32 480 34 880 37 280 

 
*Kapitaltjänstkostnaden är beräknad på 33 år, 3 % avskrivning/år samt 2,9 % räntekostnad (kommunen) 
 
** Hyreskostnaden är beräknad utifrån samma kapitaltjänstkostnad som kommunens (se ovan angiven ränta, 
avskrivning mm) inkl. en kostnadsökning med 10 % för hyra istället för eget ägande. Övriga kostnader och intäkter 
är beräknade enligt kommunens modell (kommunen äger och driver). Skulle driften läggas ut på extern aktör 
kommer kostnaden troligtvis att öka ytterligare med någon procent.  
 
*** Kostnaden är beräknad utifrån Tyresös exempel för total OPP.  De totala kostnaderna minskade i avtalet med ca 
30 % för kommunen mot att alla intäkter tilldelas extern leverantör. Kostnaden är delvis indexreglerad och ökar med 
en snittsumma av ca 480 tkr/år 
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6.3  Förslag upphandlingsform 

Då partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där parterna tillsammans löser 

uppgifterna i ett förtroendefullt samarbete med fokus främst på gemensamma mål och 

ekonomiska intressen ser utredningsgruppen att denna form av upphandlingsmodell är den bäst 

lämpade för denna typ utav projekt. Förutom att sträva efter en viktig samarbetsform i ett 

avancerat projekt grundar sig även beslutet på en sammanvägning av för- och nackdelar av 

varierande upphandlinsmodeller samt dialoger med andra kommunala beställare av denna typ 

utav komplexa anläggningar.  

 

6.4  Sammanfattning förslag på ägar – drifts och upphandlingsform 

- Kalmar kommun äger och driver fastighets- och verksamhetsdrift utav egen bad- och 

friskvårdsanläggning 

- Alternativt att extern part äger och hyr ut Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning 

till Kalmar kommun. Kommunen fortsätter att ansvara för verksamhetsdriften 

- Om Kalmar kommun väljer att äga och driva framtida bad- och friskvårdsanläggning 

rekommenderas partnering som upphandlingsform 
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Handläggare Datum  

Jan Botö Röjås 2015-10-02  
0480-45 06 25 

Bilaga 3 – Förslag framtida Kalmar Sportcenter 

 

Förslag på framtida Kalmar Sportcenter.  

 

Inledning 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att redovisa förslag på framtida Kalmar 
Sportcenter. Vi har begränsat oss till att beskriva hur Äventyrsbadets nuvarande lokaler skulle 
kunna användas. Om dessa lokaler inte går att återanvända gäller helt nya förutsättningar, då 
kommer förslagen att omarbetas och omdisponeras, men de beskrivna förslagen i denna 
utredning förändras inte utifrån de behov som finns. Uppdraget har indelats i två faser: 
 
Fas 1 Nulägesbeskrivning  

 Kartläggning av lokalerna i Kalmar sportcenter 

 Beskrivning av vilka aktörer som nyttjar Kalmar sportcenter. 
 
Fas 2 Framtidsbeskrivning 

 Identifierade behov 

 Förslag till framtida Kalmar Sportcenter 
 

Bakgrund 
Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska 
förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter så att alla medborgare kan välja vilka 
upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. Sport- och idrottshallar 
fyller en viktig funktion som aktivitetshus och mötesplats för kalmarborna.  
Från och 1 januari 2015 har ansvaret för Äventyrsbadet övergått till Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Under 2014 togs en utredning fram där uppdraget var att utreda utvecklingsmöjligheter, 
kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida simhall. I samband med att 
utredningen presenterades för Kommunstyrelsen togs beslut om att ett underlag kring 
möjligheterna att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade 
aktiviteter för området Kalmar Sportcenter. 
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Fas 1 - Nulägesbeskrivning 

 
Kartläggning av lokalerna i Kalmar sportcenter 
 
Kalmar sportcenter består av - Totala ytan är cirka 13 200 m2 inklusive E-hallen och LNU:s  
kontor/lektionssalar. (se bilaga för lokalernas specifikationer för varje idrott) 
 
3 stora hallar A, D, E 
2 mindre hallar, B, C 
Budohall 
Fäktningshall med avdelbar lokal för kampsport 
Brottningslokal 
Ishall A (Iffe) 
Ishall B 
Omklädningsrum 
Förråd 
Kontor/kanslier/personalutrymmen/mötesrum 
Entréytor med reception 
 
Äventyrsbadets ytor består av - Totala ytan är cirka 6 200 m2 
Stora bassängen 
Föreningsbassängen 
Lilla bassängen 
Äventyrsdel 
Relaxavdelning 
Actic Gym 
Restaurang Äventyrscaféet 
Träningslokaler för boxning och taekwondo och Actic 
Sjukgymnast- och massagemottagning samt dykbutik 
Omklädningsrum 
Kontor och personalutrymmen 
Teknikutrymmen 
Förråd 
 
 
 
Beskrivning av vilka aktörer som nyttjar Kalmar sportcenter. 
 
Badet nyttjas av allmänheten, företag, samtliga skolor i kommunen och Mörbylånga kommun och 
föreningar, främst Kalmar Simsällskap. 
 
Sport- och ishallsdelen används av skolor och föreningsliv för träning och matcher/evenemang. 
Även mässor förekommer. Allmänheten besöker anläggningen för träning, som publik eller som 
medföljande till tränande ungdomar. Studenter använder lokalerna som studieplats. 
Anläggningen har begränsade möjligheter att ta emot arrangemang i de högsta serierna. 
Landskamper på högsta nivån i lagidrotter är inte alls möjliga. 
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Följande aktörer nyttjar sporthallsytor regelbundet under hösten 2015: 
 
Skolor 
Jenny Nyströmsskolan 
Lars Kaggskolan 
Särskolan 
CIS gymnasiet 
Västra skolan 
Södra skolan 
Östersjögymnasiet 
Kalmar Praktiska 
Linnéuniversitetet 
 
Föreningar 
FBC Kalmarsund 
KFUM Kalmar Handbollsförening 
KFUM Basket 
BK Kvasten 
Kalmar Drill 
Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter (FIKS) 
Calmif 
Kalmar Budoklubb 
Kalmar Brottningsklubb 
Kalmar Fäktklubb 
CL-98 
Elevkårerna (Rugby) 
Team East Taekwondo (lokal i badets källare) 
Kalmar Boxningsklubb (lokal i badets källare) 
 
Ishallen nyttjas regelbundet av: 
Skolor 
Kalmar HC 
Kalmar konståkningsklubb 
Calmar Skating HC 
Allmänhetens åkning 
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Fas 2 - Framtidsbeskrivning 

 
Identifierade behov 
 
Det är av stor vikt att lokalerna på Kalmar sportcenter bygger på flexibla lösningar som är 
tillgängliga för alla och är hållbara på lång sikt. Vi behöver minska externt hyrda idrottslokaler, 
både ur ett ekonomiskt och effektivt perspektiv.  Det ska finnas möjlighet för etablering för nya 
sporter och utveckling av det befintliga idrottslivet som finns nu i Kalmar. Framtiden ställer nya 
krav på kommunens sport- och idrottshallar. Nya målgrupper och nya aktiviteter kräver att 
lokalerna anpassas för att motsvara dessa behov. Nedan följer de viktigaste identifierade behoven;  
 

 rörelsehall och motorikhall 

 öka möjligheterna/förutsättningarna för handikappidrotten att idrotta på sina villkor 

 fler och bättre lokaler för kampsporterna 

 ökad kapacitet för skolidrottens behov av centrala hallar 

 ny ishall med större publikkapacitet och multifunktion 

 etablera fler och nya idrotter i Kalmar Sportcenter såsom, bordtennis, bowling och 
curling 

 serveringsmöjligheter vid arrangemang 

 serveringsmöjligheter för VIP-gäster 

 fler förråd till föreningslivet 

 föreningskanslier/funktionsarbetsplatser för föreningar 

 lektionssalar/grupprum/konferensrum /mötesrum 

 faciliteter för tvätt och tork för föreningarnas verksamheter 

 samlade personalutrymmen 
 

 
 

Exempel på rörelse o motorikhall (Århus, Danmark) 
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Förslag till framtida Kalmar Sportcenter 
 
Denna utredning fokuserar på möjliga utvecklingsplaner för Kalmar sportcenter.  
I fokus ligger ett sportcenter som en mötesplats och arena för olika aktiviteter för alla åldrar. Våra 
anläggningar är viktiga för skolan, idrottsverksamheten och folkhälsan i stort.  
 
Vi föreslår ett inrättande av en rörelse- och motorikhall. När vi ser oss omkring i det kommunala 
idrottssverige är det få kommuner som gjort några större förändringar i sina hallar. Danmark har dock 
ett helt annat tänk kring utvecklingen av sporthallar. Där finns det anläggningar som har gått från 
gymnastiksalar till motoriklandskap som ska stimulera de grundläggande färdigheterna i motorisk 
utveckling. 
 
En specialanpassad idrottshall för personer med funktionshinder för att alla barn och ungdomar ska har 
möjlighet att delta i föreningsliv/ idrottsundervisning. Denna hall ska också vara anpassad för 
gymnastikens behov.  
 
Vi vill skapa möjligheter för idrottslivet för samarbete med andra föreningar, genom att få tillgång till 
föreningskanslier/funktionsarbetsplatser och mötesrum. 
 
En bra serveringsorganisation bör finnas inom kvarteret. Servering efterfrågas av både besökare 
och föreningar. Flera föreningar vill ha eget kök men det är inte effektivt varken ur lokalmässig 
eller ekonomisk aspekt att bygga fler än ett kök i kvarteret. Däremot behövs 
serveringsmöjligheter på flera platser. Lösningen kan vara att en part driver en allmän restaurang i 
kvarteret och föreningarna köper in från denne och säljer vidare med påslag.  
 
Vi föreslår en ny ishall, som ersätter Iffe-hallen.  En ny ishall bör ha minst  
2 000 sittplatser. En förutsättning för en ny ishall är att den ska vara multifunktionell, för att 
kunna nyttjas även vid större tävlingar utöver isidrotterna samt nyttjas vid större evenemang.  
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Förslag på detaljnivå 

 

 Äventyrsdelen används till rörelsehall (c:a 600 – 700 m2) 

 Stora bassängen blir en hall för skolidrott dagtid och handikappidrotter/gymnastik övrig 
tid. Viss kapacitet för publikläktare är önskvärt, < 300 pers. (c:a 800 m2) 

 Träningsbassängen görs om till plant golv med sportgolv eller parkett. Kan användas till 
bordtennis (8 bord + förråd), inomhusbågskytte, eller fäktning.  (c:a 430 m2)  

 Lilla bassängen och inre delarna av relaxen rymmer två ytor för kampsport/gym/dans 
(100 m2 + 275 m2) 

 Omklädningsytorna på bottenplanet minskas med 60 %. Överbliven yta rymmer två 
lokaler för kampsport/gym/dans.  (c:a 180 x 2 = 360 m2) 

 Nuvarande Zooma-massage och yttre delarna av relaxen blir kontor och konferensrum 
(c:a 190 m2) 

 På hyllan ovanför nuvarande restaurangen finns flera rum som lämpar sig för 
kanslier/föreningsutrymmen (c:a 95 m2 + balkongytan) 

 Solarierna blir förråd för intilliggande hall 

 Befintlig tvättstuga i källarplanet kan bli gemensam tvättstuga för föreningar 

 I Källarplanet kan det skapas gott om ytor för föreningsförråd 

 Alla ytor som idag upptas av bassängernas vattenberedningsutrustning, ventilation, el 
m.m. lämnas orörda i detta förslag då de är svåra att använda utan omfattande 
ombyggnadsåtgärder. 

 På övervåningen i nuvarande Actics lokaler förläggs restaurang och kök. Det innefattar 
även kontoren som Linneuniversitetet hyr idag. Denna del kan användas för slutna 
sällskap. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
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  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Ulrick Hultman 2015-12-11 KS 2015/1103 
50028 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Inriktningsbeslut gällande möjligheter kring 
KIFAB i Kalmar AB:s fastighetsbestånd i sam-
band med Linnéuniversitetets flytt 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att före planering och genomförande av nybygg-
nation eller extern förhyrning skall KIFAB:s lediga lokaler med anledning av 
Linnéuniversitetets flytt väljas om de är tillämpliga för ändamålet. Genom nytt-
jande av redan befintliga lokaler i kommunkoncernen ska befintliga och kom-
mande investeringsbehov minskas under perioden fram till 2020. 
 
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsam-
mans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för placering av 
särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara klar januari 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsam-
mans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av ytterligare skolverk-
samhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara klar maj 
2016. 
 
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans 
med KIFAB utreda de möjligheter som finns för placering av delar av Kultur-
centrum i lediga lokaler i samband med Linnéuniversitetets flytt innan man går 
vidare med tidigare beslut om Tullslätten. Utredningen skall vara klar maj 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i samarbete med berörda förvalt-
ningar och KIFAB i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett gemensamt 
förvaltningshus i hela eller delar av fastigheten Norrgård 1. Utredningen skall 
vara klar maj 2016. 
 
Uppdragen samordnas av kommundirektören.  
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Bakgrund 
Under hösten fick kommundirektören och VD för kommunbolagen i uppdrag 
att se på möjligheterna i samband med att lokaler blir lediga i KIFAB:s fastig-
hetsbestånd när Linnéuniversitets flyttar ut. En arbetsgrupp bestående av An-
nette Andersson, Ola Johansson, Michael Gelebo, Mats Linde, Benny Wenn-
berg, Gunilla Svensson och Ulrick Hultman har arbetat med frågan. En works-
hop har även genomförts tillsammans med förvaltnings- och bolagschefer. 
   
I budget för åren 2016-2018 uppgår investeringarna till 1 367 mnkr. Av dessa 
avser 317 mnkr exploateringsverksamhet eller andra räntabla investeringar. Det 
årliga taket för icke räntabla investeringar ligger på 350 mnkr och är den nivå 
som ekonomin förväntas tåla. Motsvarande kostnader för dessa investeringar 
finns upptagna i den beslutade driftsbudgeten.  
 
Samtidigt uppnår Kalmar sina mål om befolkningstillväxt i en allt snabbare takt 
vilket ökar behoven av investeringar. Under år 2015 kommer befolkningsök-
ningen överstiga 900 personer. Bostadsproduktionen stiger också kraftigt, inte 
minst i de centrala delarna av Kalmar. Behovet av nya verksamhetslokaler är 
därför stort och förväntas öka. 
 
Linnéuniversitetet hyr idag ca 28 000 kvm lokalyta av KIFAB. Universitetets 
beslut om att bygga ett nytt stadsintegrerat universitet i Ölandshamnen innebär 
att de kommer att flytta ut från dessa i intervaller fram till tredje kvartalet 2020.  
 
Detta innebär en stor möjlighet för kommunkoncernen genom att kunna er-
sätta investeringsbehov och externt förhyrda lokaler med redan tillgängliga 
lokalytor.    
 
Lediga ytor 
De fastigheter som Linnéuniversitetet kommer att lämna är Telemarken 1, 
Storken 4 och Norrgård 1. 
 
I Telemarken 1 kommer ca 18 400 kvm bli ledigt, uppdelat på 6 000 kvm kv. 3 
2016 (ej Linnéuniversitetet), 5 200 kvm kv. 4 2018 och 7 200 kvm kv. 3 2019. 
I Storken 4 kommer 5 219 kvm bli ledigt kv. 3 2018. 
I Norrgård 1kommer 9 700 kvm bli ledigt, uppdelat på 5 200 kvm kv. 3 2018 
och 4 500 kvm kv. 3 2020. 
 
Fastighetsbeståndet är modernt och väl underhållet och är dessutom till stora 
delar anpassat för skolverksamhet.  
 
Möjligheter 
Nyproduktion av de friställda kvadratmetrarna motsvarar ett värde i storleks-
ordningen 900 – 1 000 mnkr. Att utnyttja dessa ytor för de kommande behov 
som Kalmars utveckling kräver är en stor möjlighet. 
Den befintliga investeringsbudgeten för de tre kommande åren och framåt 
kommer att kunna minskas.  
 
Möjligheter kopplat till barn- och ungdomsförvaltningens behov 
Barn- och ungdomsförvaltningen har ett stort behov av nya lokalytor i en nära 
framtid kopplat till den demografiska utvecklingen. Av de fastigheter som 
Linnéuniversitetet lämnar har Telemarken identifierats som en lämplig bygg-
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nad. Ett konkret förslag är att förlägga särskolan till Telemarken i de ytor om 
6 000 kvm som blir lediga kv. 3 2016. Ett inriktningsbeslut kring detta medför 
samtidigt ett beslut om att ytterligare skolverksamhet skall förläggas till Tele-
marken eftersom särskolan kräver integration med annan skolverksamhet. 
Förutsättningar för placering av särskolan i Telemarken bör därför utredas. 
 
Skolverksamhet vid Brofästet förutsätter tillgång till idrottslokaler. Den befint-
liga gymnastiksalen passar för särskolans behov. För övrig verksamhet behöver 
dialog föras med Kalmar tennisklubb som tidigare visat intresse av att bygga ut 
sin verksamhet.  
 
Inriktningen är också att anlägga en konstgräsplan på Gröndals idrottsplats.  
 
Området norr om Brofästet är också en av två alternativa placeringar för en ny 
simhall.   
 
Möjligheter kopplat till Kulturcentrum 
Den 26 maj 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om fortsatt planering för 
förverkligandet av ett kulturcentrum. De lediga lokalerna i samband med 
Linnéuniversitetets flytt ger nu nya möjligheter till ett mer kostnadseffektivt 
förverkligande av ett kulturcentrum. Förutsättningarna för att matcha ett kul-
turcentrums behov i del lokaler som blir lediga bör därför utredas. 
 
Möjligheter till ett gemensamt förvaltningshus 
Förvaltningskontoren är i dagsläget spridda i flera fastigheter, både kommu-
nens egna fastigheter och externt hyrda. En samlokalisering skulle ha flera för-
delar. Det finns även flera verksamheter som i dagsläget bedrivs i externt för-
hyrda lokaler. Fastigheten Norrgård 1 har identifierats som en lämplig fastighet 
för ett förvaltningshus. Förutsättningarna för detta bör utredas. En del av det 
centrala kommunala fastighetsbeståndet kan då avyttras och omvandlas till 
bostäder.     
 
    
Annette Andersson 
kommundirektör  
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Vatten- och avloppsplan – tematiskt tillägg till 
Kalmar kommuns översiktsplan 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Vatten- och avloppsplan – tematiskt 
tillägg till Kalmar kommuns översiktsplan.  
 
Kommunfullmäktige upphäver därmed tidigare beslutad dagvattenpolicy. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret och 
Kalmar Vatten AB tagit fram ett förslag till en vatten- och avloppsplan som ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen har varit på samråd under våren 
2014. Efter revidering ställdes den ut under våren 2015. De synpunkter som 
kom in under utställningstiden föranledde redaktionella justeringar av planen, 
vilka redovisas i ett särskilt utlåtande enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 17 
½. Till handlingarna hör också en särskild sammanställning enligt miljöbalken 
6 kap 16 §. 
 
Planen ska ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge 
riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt vara underlag för åtgärdsarbete.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till Vatten- och avloppsplan som ett tematiskt tillägg till Kalmar 
kommuns översiktsplan.  
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
Bilagor 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 november 2015, § 224 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 2 november 2015 
Förslag till Vatten- och avloppsplan 
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K   almar är en tillväxtkommun med höga ambi-
tioner. Enligt visionsdokumentet Kalmar 2020 
ska Kalmar utvecklas till en attraktiv och ex-
pan siv kommun med 70 000 invånare år 2020. 

Vi ska också vara en av de ledande i arbetet för en 
friskare Östersjö. 

Ett fungerande och långsiktigt hållbart system för 
försörjning av dricksvatten av god kvalité och avlopps-
hantering, med minimal påverkan på Östersjön, är en 
av de mest grundläggande villkoren för att uppfylla 
visionen.

Va-planen har utarbetats som ett samlande dokument 
för att få överblick över och kunna möta kraven på 
be fintliga och framtida system. Planen ska ge en hel-
hetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge 
riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt underlag 
för åtgärdsarbete.

Det slutgiltiga målet är en tydlig va-planering som 
visar vilka åtgärder som måste vidtas för kommunens 
utveckling och möta framtida behov.

Va-planeringen består av fyra delar. 

1. Va-översikt som beskriver nuläget och identifi-
erar utvecklingsbehov. 

2. Va-policy som är ett styrdokument för planering 
och projektering. 

3. Va-planen om innehåller tids- och ansvararssatta 
mål och en utredningsplan för kommunalt spill 
och dricksvatten. 

4. Den avslutande delen är implementeringen och 
uppföljningen då åtgärderna som beskrivs i va-
planen ska verkställas.

Va-planens innehåll beskrivs schematiskt i bilden på sid 4.

VA-öVERSIkT
Avloppsvattnet bidrar med gödande ämnen till Öster-
sjön. För näringsämnet fosfor är den sammanlagda 
påverkan från spillvatten och dagvatten ungefär lika 
stor som bidraget från lantbruket.

Cirka 90 procent av hushållen i kommunen har kom-
munalt vatten och avlopp och fler och fler ansluts hela 
tiden. Detta arbete behöver ske utifrån en väl genom-
tänkt prioriteringsordning. Reningsverket är gammalt 
och behöver byggas om inom en snar framtid. Det 
på går en översyn och renovering av befintligt led-
nings nät där man på olika sätt arbetar med att minska 
läckage på ledningarna och minska risk för bräddning-
ar vid stora nederbördsmängder.

Det kommunala dricksvattnet har god kvalité. Det 
kommer från naturligt grundvatten i Nybroåsen och 
Hagbyåns vatten som infiltreras i åsen.

De ordinarie kommunala vattentäkterna har alla vat-
tenskyddsområden med föreskrifter. Reservvattentäk-
terna saknar i vissa fall skyddsområden. Behoven av 
och förutsättningarna för säkrad dricksvattentillgång i 
ett långt perspektiv behöver utredas ytterligare.

Cirka 10 procent av hushållen är inte anslutna till det 
kommunala va-nätet. De har enskilda spillvatten-
av  lopp och vattenbrunnar. Uppskattningsvis 30-50 
procent av spillvattenavloppen har godkänd rening. 
Övriga behöver åtgärdas för att uppfylla dagens krav. 
Samhällsbyggnadsnämnden går igenom alla avlopp 
och ställer krav på de som bedöms bristfälliga. Detta 
är ett tidskrävande arbete som behöver intensifieras. 
Vattenkvalitén i enskilda dricksvattenbrunnar kan i 
vissa fall vara dålig.

Dagvattnet renas i många fall i speciella dagvatten-
dammar, men det finns ett antal platser där det släpps 
ut orenat. Sedan 2011 finns en dagvattenpolicy i 
kommunen. Den ligger till grund för väl genomtänkta, 
kostnadseffektiva och miljöanpassade metoder för 
hantering och rening av dagvatten. Policyn föresprå-
kar lokalt omhändertagande av dagvatten. Det behövs 
en medveten strategi och prioriteringsordning för att 
rena dagvatten.

Det finns ett antal övergripande frågor som är viktiga 
för den kommunala va-planeringen. I detta dokument 
behandlas mellankommunalt samarbete, klimat och 
kretslopp. 

Sammanfattning



Mellankommunalt samarbete finns och hålls levande 
blanda annat genom nätverket va-grannar. Kretslopps-
frågan kräver också mellankommunalt samarbete och 
behöver utredas vidare tillsammans med grannkom-
muner och KSRR. Det tål dock att noteras att avlopps-
slammet från Kalmar är REVAQ-certifierat och just nu är 
av så bra kvalité att det får spridas på åkermark. Klimat-
frågan är global och det är viktigt att vi redan nu tar fram 
strategier för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

VA-pOlIcy
Va-policyn innehåller kommunens inriktningsmål och 
riktlinjer för hantering av vatten- och avloppsfrågor. I 
policyn anges att kommunen ska värna om miljön och 
människors hälsa och prioritera dessa frågor. Kommu-
nen ska verka för kretslopp och ha god beredskap 
inför klimatförändringar.

VA-plAn
Va-planen innehåller ett antal tidssatta åtgärder. Det 
slås också fast att det är viktigt med informations-
insatser i många olika sammanhang för att öka 
kun   ska pen och förståelsen för hur vi alla påverkar vårt 
gemensamma vatten.

Va-planen anger vidare ett antal konkreta åtgärder där 
uppdaterade vattenskyddsföreskrifter, ombyggnad av 
reningsverket i Tegelviken och åtgärdskrav på enskilda 
avloppsanläggningar är tre exempel. 

Va-planen anger också att fler hushåll ska anslutas till 
det kommunala va-nätet och för detta har en genom-
tänkt prioriteringsordning tagits fram i Utredningsplan 
för spill- och dricksvatten.

Va-planen anger principer och riktlinjer för en hållbar 
dagvattenhantering. Tillsammans med inriktningsmålen 
i va-policyn utgör va-planen det nya utökade planer-
ingsdokumentet för dagvatten. Va-planen ska komplet-
teras med prioriteringsordning och tidsplan för åtgärder 
på befintligt dagvattennät.

I vissa fall behövs mer utredningar innan konkreta åt    gär-
der kan genomföras. Det gäller klimatfrågan, kretslopps-
frågan och framtida vattenförsörjning. Klimatfrågan ska 
hanteras i Klimatanpassningsplanen, vattenförsörjningen 
ingår i framtida kommunal vattenförsörjningsplan och 
kretsloppsfrågan måste behandlas gemensamt mellan 
kommunen, Kalmar Vatten AB och KSRR.

IMplEMEnTERInG OcH uppfölJnInG
VA-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
och ska aktualitetsprövas tillsammans med denna minst 
en gång per mandatperiod. De åtgärder som beskrivs i 
planen ska läggas in i berörd verksamhets budgetarbete.

Va-öVersikt Va-Policy Va-PlaN

Nuläges- 
beskrivning

Strategiska 
riktlinjer

Ställnings-
tagande

| 
Dricksvatten

|
Spillvatten

|
Dagvatten

|
Andra faktorer av betydelse

|
Ytvatten

 

IMpleMenteRInG och UppFÖlJnInG



Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner 
ha en översiktsplan (ÖP), som omfattar hela kommu-
nen. Dess syfte är att ge vägledning och stöd i beslut 
om användningen av mark- och vattenområden samt 
hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Planen innehåller kommunens vision och redovisar hur 
man avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitets-
normer. Översiktsplanen är på det sättet kommunens 
strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, endast 
vägledande och rådgivande. Minst en gång per man-
datperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell. 

Fullmäktige i Kalmar antog den senaste översiktspla-
nen i juni 2013. 

Men det är också vanligt att göra ett så kallat tematiskt 
tillägg till översiktsplanen. Ett sådant dokument täcker 
hela kommunen och fördjupar ett bestämt ämnes-
område inom översiktsplaneringen. Detta dokument, 
Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg till översiktplanen är 
ett sådant tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Liksom översiktsplanen i sin helhet följer även de 
tematiska tillägen den demokratiska processen enligt 
plan- och bygglagen, vilket bland annat betyder att för-
slaget sänds på samråd för synpunkter och åsikter från 
allmänheten, myndigheter med flera. Därefter bearbe-
tas planen för att sedan ställas ut för gransk ning. Efter 
detta sammanfattas eventuella kvarstående synpunkter 
och justeringar görs innan planen slutgiltigt antas. 
Planen  har varit på samråd och detta  är ett gransknings-
dokument. Den färdiga Va-planen ska aktualitetsprövas 
minst en gång per mandatperiod.

DEL aV ÖVERSiKtSPLanEn

föRDJupnInGAR OcH TIlläGG TIll  
öVERSIkTSplAnEn
Delar av översiktsplanen kan behöva fördjupas och 
göras mer detaljerad än andra delar. Oftast behandlar 
den typen av dokument ett visst bestämt geografiskt 
område i kommunen och kallas fördjupad översiktsplan 
(FÖP). I Kalmar har till exempel sådana fördjupade över-
siktsplaner gjorts för Norrliden Strand, Kvarnholmen 
och Södra staden.

Vår - sommar
2014

Vinter
 2015

Vår
2015



  Vattentornet i kalmar.
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  Hossmoån. 
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Va-ÖVeRSIkt
Va-översikten är en översiktlig beskrivning av befintlig be-
byggelse, befintliga va-system och förväntad utveckling.  
I översikten identifieras behov av utveckling. Behoven sam-
manfattas i rutorna med rubriken Att fokusera på.

kalmar kommun satsar på bostadsbyggande. planen är att kommunen ska 
tillföras 300 nya bostäder per år varav 100 villor. Målet för befolkningsökningen 
är 1 procent per år. Detta kräver nya bebyggelseområden som i sin tur kräver 
tillgång till vatten och avlopp. 

2011 fanns 18 168 flerbostadshus och 13 475 småhus i kommunen. Vid års skiftet 
2012/2013 hade kommunen 63 671 invånare. De senaste fem åren har folkmäng-
den ökat med i snitt 427 personer per år. 

AnSVARSOMRåDEn
Kommunfullmäktige har övergripande ansvar för vatten- och avloppsförsörj ning 
inom kommunen. Kom   munen har i sin tur fördelat ansvaret för det löpande 
arbetet på Kalmar Vatten AB (KVAB) och Samhällsbyggnads nämnden. 

KVAB är huvudman för den kommunala, allmänna va-försörjningen och ansvarar 
för drift och underhåll. Verksamheten finansieras med den kommunala va-taxan. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bebyggelseplanering, tillstånd och är 
tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken. Förvaltningen har en central roll när det 
gäller planering, tillstånd, tillsyn och kontroll av va-anläggningar, både kommu-
nalt anslutna och enskilda. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för reningsverket i 
Tegelviken. 

Tabell 1. Ansvarsområden för va-frågor.

AnSVARSOMRåDE AnSVARIG

Övergripande Kommunfullmäktige

Huvudman kommunalt va Kalmar Vatten AB

Ansvar för tillsyn enskilt va Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvar för drift enskilt va Fastighetsägaren

Fysisk planering  Samhällsbyggnadsnämnden

BEfInTlIGA kOMMunAlA DOkuMEnT
Politiska beslut styr förvaltningarnas verksamhet. I visionsdokumentet Kalmar 2020, 
beslutat av kommunfullmäktige, står bland annat att Kalmar år 2020 är en attraktiv 
och expansiv kommun med 70 000 invånare. Kommunen ska vara en av de ledande 
kommunerna i arbetet för en friskare Östersjö och arbetar aktivt mot målet att vara 
en helt fossilbränslefri region år 2030. Kommunen har som policy att målmedvetet 
arbeta för att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
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Översiktsplanen för Kalmar kommun har antagits av Kommunfullmäktige.  
I den tar kommunen ställning i ett antal frågor som berör vatten och avlopp.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp samt 
en policy för reningskrav på enskilda avlopp. I dagvattenpolicyn formuleras prin-
ciper och övergripande riktlinjer för dagvattenhantering en inom sammanhållen 
bebyggelse och inom planlagt område.

ABVA (Allmänna bestämmelser om brukande av den allmänna vatten- och avlopps-
anläggningen) fastslår vilka krav som Kalmar Vatten AB ställer på sina abonnen-
ter. Till den finns ett särskilt tillägg som innehåller rikt värden för högsta tillåtna 
halter av vissa ämnen vid utsläpp till det allmänna va-ledningsnätet.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter ställer bland annat krav på anmälan vid in rät tande 
av vissa typer av torrtoaletter, tillståndsplikt vid inrättande av avloppsanläggning 
utan vattentoalett inom vissa utpekade områden samt reglerar gödselspridning och 
upplag inom vissa områden.

Tabell 2. Lokala planer och dokument som har betydelse inom va-området.

plAn AnSVARIG åR

Översiktsplan Unika Kalmar Kommunfullmäktige 2013

Vision 2020 Kommunfullmäktige 2012

Dagvattenpolicy Kommunfullmäktige 2011

Åtgärdsprogram för södra Östersjön Vattenmyndigheten 2009

ABVA Kommunfullmäktige 2008

Policy för enskilda avlopp Samhällsbyggnadsnämnden 2008

Åtgärdsplan för enskilda avlopp Samhällsbyggnadsnämnden 2008

Lokala föreskrifter för att skydda männis-
kors hälsa och miljön i Kalmar kommun

Kommunfullmäktige 2006

Det har tagits fram ett Klimat- och energiprogram och arbete med en Klimat-
anpassningsplan pågår. Klimat- och energiprogrammet tar fasta på att hindra 
klimatpåverkande ämnen från att släppas ut medan den kommande Klimatanpass-
ningsplanen fokuserar på att lindra effekterna av klimatpåverkan. Dokumenten 
kommer i framtiden utgöra grunden till ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Klimatanpassnings planen kommer att påverka va-planeringen.

Ett antal regler och riktlinjer, såväl kommunala som nationella, beskrivs längre 
fram i detta dokument samt i bilaga 1.

ÖVERSIKT
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TIllSTånDET I MIlJön
I Kalmarsund utgörs de kustnära områdena främst av grunda mjukbottnar. Salt-
halten i ytvattnet utmed kusten ligger omkring 7 promille. Övergöd ning försämrar 
livsvillkoren för många organismer i vattnen och påverkar även människor när 
badvikar fylls av alger och andra växtdelar. 

Sedan början av 1900-talet har tillförseln av näringsämnen mångdubblats. Främst är 
det höga halter av fosfor som kustvattnet innehåller. Vid större reningsverk, indu  stri-
er och inom jordbruket har åtgärder vidtagits för att minska halterna av kväve och 
fosfor. Dock behövs fl er åtgärder. 

Länsstyrelsen har kartlagt status för yt- och grundvatten. Det har de gjort inom 
ramen för vattenförvaltningsarbetet (Vattendirektivet) och på uppdrag av Vat-
tenmyndigheten. Kartläggningen ger en grov bild av kvaliteten på våra vatten. 
Materialet är föremål för ständiga uppdateringar. Av bilaga 2 framgår statusklass-
ningen. De fl esta av våra ytvatten uppnår inte god status, vilket betyder att vatten-
kvaliteten behöver förbättras. Grundvattenförekomsterna uppnår i allmänhet god 
status, vilket betyder att status måste bibehållas och i tilllämpliga delar förbättras.

Enligt Vattenmyndighetens södra Östersjöns rapport Finn de områden som göder 
Östersjön mest (diagrammet nedan och på nästa sida) utgör den mänskligt bidragande 
fosforbelast ning en till södra Östersjöns vattendistrikt av jordbruk till 44 procent, 
reningsverk 24 procent, punkt  utsläpp från industri 14 procent, enskilda avlopp 

ÖVERSIKT

Dagvatten 
6 %

Enskilda avlopp 
12 %

Industri 
14 %

Reningsverk 
24 %

Jordbruk 
44 %

Fördelning av fosforbelastning 
till Östersjön.
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12 procent och dagvatten 6 procent. Motsvarande kvävebelastning domineras av 
jordbruk 61 procent, reningsverk 21 procent, atmosfärisk deposition 9 procent, 
punkt utsläpp från industri 3 procent, skog 2 procent, enskilda avlopp 2 procent 
och dagvatten 1 procent.

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. År 2013 försörjer Kalmar kommun 
cirka 57 000 personer med kommunalt dricksvatten medan 6 500 männi skor 
har enskild dricksvattenbrunn. 

Inom det kommunala verksamhetsområdet baseras vattenförsörjningen på en 
kombination av naturligt grundvatten och konstgjord infi ltration av ytvatten. 
Privat vattenuttag sker i prin cip alltid via uttag av grundvatten i egen dricksvat-
tenbrunn. En person beräknas förbruka cirka 75 m3 dricksvatten per år. Kalmar 
kommuns invånare förbrukar tillsammans knappt 4,8 miljoner m3 per år. Dess-
utom använder olika typer av verksamheter uppåt 1 miljon m3 per år. 

Genom vårt klimat och vår geologi, framför allt många sand- och grus avlag-
ringar i form av rullstensåsar, har vi tillgång till bra grundvatten. Grundvattnets 
kemiska egenskaper kan annars variera kraftigt mellan olika geologiska miljöer. 
Kalmarkusten har sedimentära bergarter, vilket ger ett naturligt pH på ungefär 6 
(svagt surt), medan bergarten i kommunen längre västerut i huvudsak består av 

Resultat för välgörenhetsevenemang per försäljare

KÄLLA BELASTNING

Jordbruk 61

Reningsverk 21

Atmosfärisk deposition 9

Övrigt* 9

Övrigt* 
9 %

Atmosfärisk deposition 
9 %

Reningsverk 
21 % Jordbruk 

61 %

* Skog 3 % 

   Industri 3 %

   Enskilda avlopp 2 %

   Dagvatten 1 %

Fördelning av kvävebelastning till Östersjön.

ÖVERSIKT
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ÖVERSIKT

Verksamhetsområden för kommunalt dricksvatten.
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Mål OcH RIkTlInJER

Vattenförvaltning
Vattendirektivet (2000/60EG) och Grundvattendirektivet (2006/118/EG) syftar till 
god status i grundvattenförekomster (bilaga 1). För att en grund vattenförekomst 
ska uppnå god status enligt vattendirektivet måste det dels ha en god kemisk sta-
tus, dels ha en balans mellan uttag och grundvattenbildning. Statusklassning enligt 
vattendirektivet framgår av bilaga 2. 

Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för grundvatten (bilaga 1) 
Tre åtgärder har direkt koppling till dricksvatten:

1. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden för kommunala vat ten-
täkter för att bibehålla långsiktigt god status. 

2. Kommunerna behöver se till att icke kommunala vattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller med vattenuttag på mer än 10 m3 per dag har god 
status och långsiktigt skydd.

3. Kommunerna behöver inrätta vatten och avloppsplaner. 

Dessutom finns det tre åtgärder som indirekt har koppling till grundvatten 
(dricksvatten) som recipient där kommunerna inom sitt verksamhetsområde ska 
fokusera på att behålla och i vissa fall förbättra vattenstatusen.

Ett nytt åtgärdsprogram och en ny statusklassning kommer att antas inom vatten-
förvaltningsarbetet i slutet av 2015.

nationella miljömål
Enligt miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet ska 
vatten ha god kvalité inom en generation (bilaga 1). Ytterligare skydd av vattnen kan 
behövas för att säkerställa detta. Va-planen ska bidra till god dricksvattenkvalité.

ÖVERSIKT

granit vilket brukar ge surt grundvatten. Under högsta kustlinjen förekommer 
finkorniga jordar som ökar mot stånds   kraften mot försurning. 

Kalmar kommun ligger i ett område med blandat kontinentalt och maritimt klimat. 
Vi hamnar i den så kallade regnskuggan då de milda och fuktiga vindarna från väster 
pressar varma vindar uppåt, vilka då kyls av och fukten faller som nederbörd över 
småländska höglandet. Det gör att Kalmar med omnejd får relativt låg nederbörd, 
cirka 550 mm nederbörd per år. I framtiden spås vattenbehovet under sommar-
halvåret öka samtidigt som vattentillgången minskar under denna tid på året. 
Det är en viktig parameter för Kalmar kommun att fokusera på.
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Ställningstagande öp
Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige (bilaga 1). Den fastslår att vatten-
försörjningsintresset har högst prioritet inom fastställ da vattenskyddsområden samt 
prioriterade vattenförsörjningsområden. Ytterli ga re skydd av vatten kan behövas.

kOMMunAl VATTEnföRSöRJnInG
Långsiktigt och kraftfullt skydd av befintliga och framtida vatten täkter är viktigt för 
att säkra den framtida vattenförsörjningen. Kalmar Vatten AB arbetar med uppdate-
ring av befintliga vattenskyddsområden. Det finns en beredskapsplan för vattenför-
sörjningen. 

Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Den fastslår bland 
annat att brist på vatten är ett troligt scenario i framtiden på grund av klimatföränd-
ringar och ökat vattenuttag. Detta gäller för vattenförekomster generellt och båda 
de stora vattenförekomsterna Hagbyån och Nybroåsen. Det krävs ett omfattande 
arbete för att kunna säkerställa tillgången till dricksvatten i framtiden. Arbetet 
kommer att påbörjas genom att en lokal vattenförsörjningsplan för Kalmar kom-
mun tas fram. Den ska inarbetas som en del i Va-planen när denna aktualiseras.

ÖVERSIKT
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Vattenresurser
Råvattnet utvinns ur ett flertal grundvattentäkter med Nybroåsen som den viktigaste 
geologiska formationen. Då den naturliga grundvattenbildningen är otillräcklig 
förstärks vattnet i flera vattentäkter genom konstgjord infiltration av ytvatten från 
Hagbyån. Före infiltrationen renas ytvattnet i ett separat infil trationsverk.

ÖP för Kalmar kommun fastlår att vattenskyddsintresset har högsta prioritet 
inom prioriterade intresseområden för vattenförsörjning. Detta är områden som 
är mycket viktiga för nuvarande och framtida kommunal vattenförsörjning. De 
omfattas av stora delar av Nybroåsens grusformationer, Hagbyån med biflöden 
samt 100 m markzon på båda sidor ned till nuvarande uttagspunkt i Väntorp. 
Dessutom omfattas området kring uttagsbrunnar i Påryd samt vattenskyddsområ-
dena i Halltorp. Tillrinningsområdena till de prioriterade intresseområdena samt 
resterande reservvattentäkter räknas som intresseområden. Även här måste stor 
hänsyn tas till vattenförsörjningsinstresset. Intresseområden för vatten visas i figur 
”Intresseområden för dricksvattenförsörjning”.

Nybroåsen
Nybroåsen sträcker sig från Kronobergs län till Bottorp. På flera sträckor kan 
man se ett storslaget nätverk av åsar och stora gropar. Ryggarna kan ha en höjd 
på 15 meter, de räknas som sydöstra Sveriges största och mäktigaste formation. 
Enligt vattenförvaltningsarbetet är Nybroåsen uppdelad i fem delområden; Ny-
broåsen vid S:t Sigfrid, Nybroåsen vid Gårdsryd, Nybroåsen vid Råsbäck norra, 
Nybroåsen vid Råsbäck södra samt Nybroåsen vid Vassmolösa. 

Bedömt maximalt uttag av naturligt grundvatten från Nybroåsen är 5,8 miljo-
ner m3 per år. En väsentligt större potential ligger i möjligheterna att använda 
åsen för konstgjord infiltration av ytvatten. Sådan ytvatteninfiltration sker idag 
i infiltrationsdammar efter att Hagbyåns vatten först renats i ett ytvattenverk. 
Åsen kan försörja långt mer än 20 000 personer och räknas därför som en stor 
vattenresurs i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Uppehållstiden i marken för det idag infiltrerade ytvattnet uppskattas till 2-4 
månader. Därefter tas vattnet ut som grundvatten i olika brunnar i Hagbymassi-
vet. Tillsammans med grundvatten från andra vattentäkter i Nybroåsen pumpas 
vattnet vidare till vattenverk för distribution till konsumenterna.

Hagbyån
Från Hagbyån tas vatten som infiltreras i Nybroåsen. Medelvattenföringen i ån beräknas 
till 1750 l per sekund. Via reglering och tappning av sjön Hultebräan hålls Hagbyån nor-
malt vattenförande året om. Hagbyån är mycket viktig för vattenförsörjningen och pekas 
ut som en regionalt viktig vattenresurs i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Inom hela huvudavrinningsområdet finns 91 MIFO-objekt. Två av dessa har 
risk klass 1. Det finns totalt åtta tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter 
inom huvudavrinningsområdet. 

ÖVERSIKT
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Intresseområden för dricksvattenförsörjning

ÖVERSIKT
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pARAMETER BOTTORp/
STEnkällAn

VASSMO-
löSA

ölVInGS-
TORp

RåSBäck HAGByån

Färgtal  
(mg Pt/l)

<5-8 <5 <5 <5 130-310

pH-värde 6,7-7,9 6,8-7,7 6,7-7,7 6,5-7,6 6,4-7,4

Konduktivitet 
(mS/m)

23-27 13-16 11-13 14-15 8-11

Alkalinitet 
(mg/l)

43-48 28-32 24-27 22-24 7-20

Total hårdhet 
(dH)

3,8-5,0 2,5-2,6 2,1-2,2 2,3-2,5 1,3-1,8

Mangan 
(mg/l)

0,033-0,16 <0,01 <0,01 <0,01 0,017-0,21

CODMn  

(mg/l)
0,96-1,6 0,26-0,61 0,27-0,58 0,28-0,7 4-38

Klorid  
(mg/l)

29-32 9-10 9-11 15-17 9-12

Nitrat  
(mg/l)

5,3-8,4 5,8-9,7 5,3-7,5 7,1-9,3 <0,44-1,7

Fluorid  
(mg/l)

0,54-0,60 0,21-0,26 0,2 0,24-0,25 0,29-0,58

Tabell 3. Vattenkvalitet 2011-2013 (ej hela 2013) för i några av kommunens vattentäkter  
Anm: Grundvattenkvaliteten i Bottorp/Stenkällan påverkas av konstgjord infiltration av ytvatten.

ÖVERSIKT

Vattentäkter och vattenskyddsområden
Kommunen har både ordinarie vattentäkter och reservtäkter. Alla ordinarie 
vattentäkter har vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. Några av dessa 
är dock gamla och i behov av uppdatering. Kommunen har följande fastställda 
vattenskyddsområden (se även kartan med vattenskyddsområden):

•	 Bottorp/Stenkällan.
•	 Vassmolösakällan/Ölvingstorpskällan.
•	 Råsbäck (pågående revidering).
•	 Halltorp 2 st.
•	 Trekanten.
•	 Tvärskog.
•	 Gårdsryd.
•	 Hagbyån.

Kvaliteten på det icke behandlade råvattnet framgår av tabell 3 nedan.

Det råvatten som är bildat genom att Hagbyåns vatten har infiltrerats  
i Nybro åsen är lite påverkat av det starkt färgade ytvattnet (organiska ämnen och 
järn/mangan), men generellt sett har råvattnet en god kvalitet. Spår av bekämp-
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ningsmedel (BAM och liknande samt Bentazon) har dock noterats i enstaka 
uttagsbrunnar vid enstaka tillfällen.

I dagsläget finns ett antal reservvattentäkter. Några har fastställda vatten skydds-
områden och några saknar. Reservvattentäkterna framgår av tabell 4.

ÖVERSIKT

Fastställda vattenskyddsområden 
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Flera av de ordinarie vattentäkterna är oberoende av varandra och har en viss över-
kapacitet. Dessa utgör i begränsad utsträckning reserv för varandra. I de separata 
reservvattentäkterna finns kapacitet motsvarande 3 400 m3 per dygn

Vattenresursen i Trekanten utgörs av en mindre åsformation som riskerar påver-
kan på grund av mänsklig aktivitet.

kommunala vattenverk
I kommunen produceras årligen knappt 6 miljoner m3 kommunalt dricksvatten. 
En begränsad del av produktionen säljs till Torsås kommun. Sammanlagt sker 
dricksvattenproduktionen i tre vattenverk, varav Skälby vattenverk är det största. 

Tillfälliga driftproblem liksom förväntade ökade myndighetskrav kan inne bära 
att Skälby vattenverk inom en snar framtid måste byggas ut med kompletterande 
behandlingssteg. En första principutredning har gjorts.

ÖVERSIKT

VATTEnVERk pRODukTIOn 
(m3/dygn 2012)

BEHAnDlInG

Skälby  13 567 pH-justering, desinfektion

Råsbäck  276 pH-justering, desinfektion

Bottorp  1 384 pH-justering, desinfektion

Att fokusera på

Eftersom kvalitetskraven på kommunalt dricksvatten är höga måste arbe tet att säkra 
såväl råvattenkvaliteten som behandlingen i vattenverken ha hög prio ritet. Det finns 
vattenskyddsområden för de ordinarie vattentäkterna, men flera är gamla och behöver 
uppdateras. Det behövs en översyn av vilka reservvattentäkter som behöver ett långsik-
tigt skydd

VATTEnTäkT VATTEnSkyDDSOMRåDE

Rockneby Nej

Läckeby Nej

Lindsdal (Borshorva) Nej

Trekanten Ja

Tvärskog Ja

Påryd Nej

Norra Hagby Ligger delvis inom annat skyddsområde

Halltorp Lyckhult Ja

Halltorp Värnanäs Ja

Tabell 4. Reservvattentäkter i Kalmar kommun.

Tabell 5. Årlig produktion vid vattenverken i Kalmar kommun.



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 21

ÖVERSIKT

 
Att fokusera på

Vår kunskap om större, enskilda vattentäkter är bristfällig. Vi behöver utreda såväl vilka 
som finns som om de behöver någon form av skydd för att säkra vattentillgång och 
kvalitet.

GEMEnSAMMA OcH STöRRE pRIVATA VATTEnAnläGGnInGAR
Alla dricksvattentäkter i grundvatten som producerar mer än 10 m3 per dag eller 
försörjer fler än 50 personer omfattas av vattendirektivet. Kommunen känner till 
två sådana vattentäkter; en vid Stävlö och en vid Helgesboskolan. Den vid Stävlö 
försörjer hushåll, camping och en kycklinguppfödning. Den vid Helgesboskolan 
försörjer en flyktingförläggning. Det finns även mindre gemensamma vatten-
täkter liksom stora vatten täkter som försörjer till exempel lantbruksdjur. Dessa 
behandlas inte i detta dokument.

I de fall enskilda vattentäkter med mindre uttag finns i samlad bebyggelse och 
det finns en påverkan på eller ett hot mot vattenresursen i fråga bör dessa vatten-
täkter också omfattas av en kommande kommunal vattenförsörjnings plan. 

För att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv behövs utbyggnad av fler vat-
tentäkter i Nybroåsen. Det har gjorts en del borrningar i syfte att undersöka möjligheten 
för detta. Med samma utgångspunkt finns behov att säkra alternativ ytvattentillgång 
för infiltrationsvatten. Utbygg nad av al ternativ ytvattentäkt blir kostsam och bör ske i 
samverkan med intresserade grannkommuner. Länsstyrelsen har tagit fram en regional 
vattenförsörjningsplan. För att säkra vattentillgångarna i ett långtidsperspektiv behöver 
den kompletteras med en lokal vattenförsörjningsplan.

Boende och verksamheter inom vattenskyddsområde behöver fortlöpande information 
och tillsynsinsatser för att säkerställa kvalitén i vårt dricksvatten.

EnSkIlD VATTEnföRSöRJnInG
Ungefär 10 procent (cirka 6 500 personer) av hushållen i Kalmar kom mun är inte 
anslutna till det kommunala vattennätet. I stället har dessa hus  håll eget vatten, 
borrad eller grävd brunn. Eftersom vattnet från enskilda brunnar kan variera från 
fastighet till fastighet går det inte att säga något generellt om vattenkvaliteten. 

Sommartid kan problem med vattentillgången uppstå då grundvattennivåerna 
sjunker, genom att konsumtionen av grundvatten ofta blir stor i anslutning till 
fritidsboende i närheten av kalmarkusten. Situationen kan förvärras på grund av 
att nederbörden längs kalmarkusten är låg. 

Andra problem med enskilt vatten kan vara höga halter av järn/mangan, nitrit/
nitrat, fluorid, koppar, bakterier, lågt pH och radon. 

Små barn är känsliga för nitrit/nitrat, fluorid och bakterier. Kommunen bistår 
därför med kostnaden för analys av vatten för permanentboende med små barn 
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(så kallade barnvattenprover). Ett mindre antal parametrar analyseras. En sam-
manställning av analysresultat för november 2011 till oktober 2013 visas i tabell 
6 ovan.

Bakterier förekommer ganska ofta i enskilda brunnar. Drygt 5 procent av brunn-
narna har så dåligt vatten med avseende på bakterier att det bedöms som otjänligt 
och därför inte ska drickas utan behandling. Kväveföreningen nitrat finns i höga 
halter i knappt 10 procent av brunnarna. Detta vatten ska inte ges till små barn.

Dricksvatten kan innehålla ett stort antal andra föroreningar än de som ana ly se-
ras genom kommunens försorg. Sådana analyser betalas av den enskilde brunns-
ägaren och kommunen är normalt sett inte inblandad, därför saknas analysdata 
för många ämnen. 

Såväl koliforma och e-coli-bakterier som nitrat är tecken på föroreningar från avlopp, 
gödsel eller liknande. Ofta kan brunnsvattnet bli bättre om man tätar brunnen.

Det kan finnas många orsaker till att vatten i en enskild brunn blir dåligt; allt 
från den naturliga geologin i området till påverkan av föroreningar på grund av 
dålig brunnkonstruktion. 

Riktlinjer för spridning av gödsel och bekämpningsmedel i närheten av en   skilda 
dricksvattenbrunnar finns och följs upp vid tillsyn. Dessutom ställer kommunen 
vid nyanläggning krav på skyddsavstånd mellan värme pumpar, enskilda avlopps-
anläggningar och dricksvattenbrunnar.

ÖVERSIKT

pARAMETER TJänlIGT TJänlIGT MED  
AnMäRknInG

OTJänlIGT

Mikroorganismer 22 88 11 –

Koliforma bakterier 67 15 5

E-coli 81 6 0

Nitrat 65 17 9

Nitrit 89 2 –

 
Att fokusera på

Den enskilde brunnsägaren är själv ansvarig för vattnet i sin brunn. Informations-
insatser är viktiga för att öka kunskapen om brunnsvatten liksom tillsyn i de fall dåligt 
brunnsvatten kan kopplas till föroreningar.

Tabell 6. Antal analysresultat barnvattenprov, november 2011 till oktober 2013.
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RISkER föR DRIckSVATTEnföRSöRJnInGEn
Det är vanligt att vattenförsörjningsintresset kommer i konflikt med andra intressen i 
samhället. Intressekonflikterna uppstår ofta kring de geologiska formationerna som håller 
vattentäkterna eftersom de är intressanta att använda även för flera andra verksamheter. 

Ett antal olika föroreningar kan påverka dricksvattenvattenkvaliteten. Exempel 
och pågående kommunala åtgärder framgår av tabell 7 nedan.

Tabell 7. Olika typer av potentiell påverkan på dricksvattenkvalitet.

VERkSAMHETSTyp föROREnInGS- 
InnEHåll

påGåEnDE  
kOMMunAl åTGäRD

Dagvatten
Farliga ämnen, vägsalt, 
gödande ämnen.

Dagvattenpolicy

Anläggningsarbeten
Nya transportvägar från 
mark till grundvatten.

Energianläggningar i jord 
och berg

Petroleum i anläggnings-
fasen, köldbärarvätska vid 
användning.

Ställer krav på försiktighets-
mått i ärenden som gäller 
anläggning av jord- eller berg-
värme. Tillståndsplikt i vissa 
vattenskyddsbestämmelser.

Enskilda avlopps- 
anläggningar

Gödande ämnen samt  
smittoämnen.

Krav vid tillstånd. 
Åtgärdsplan enskilda avlopp.  
Förbud i vissa områden i 
vattenskyddsbestämmelser.

Avfall/Upplag/ 
Förorenad mark

Farliga ämnen, näringsäm-
nen.

Miljötillsyn, sanering av 
områden. 

Enskilda hushåll –  
trädgård och bilvård

Bekämpningsmedel, nä-
ringsämnen, farliga ämnen.

Informationsinsatser, till 
exempel om biltvätt.

Jord- och skogsbruk
Bekämpningsmedel, närings- 
ämnen, farliga ämnen, mark-
skador.

Ordinarie miljötillsyn.

Industrier/verksamheter
Farliga ämnen, närings-
ämnen, med mera.

Ordinarie miljötillsyn.

Spillvatten
Cirka 90 procent av hushållen i kommunen har kommunalt spillvatten avlopp. Resten 
har antingen helt egna anläggningar eller är anslutna till ge men samhetsanläggningar. 

Mål OcH RIkTlInJER

Vattenförvaltning
Vattendirektivet syftar till god status på ytvattenförekomster. För att detta ska 
uppnås måste ytvattnet dels ha en god kemisk status och dels god ekologisk 
status. Statusklassning enligt vattendirektivet framgår av bilaga 2.

ÖVERSIKT
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ÖVERSIKT

Kalmar Avloppsreningsverk

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram fastslår att kommunerna behöver ställa krav 
på högre reningsgrad för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst 
inte uppnår god status (bilaga 1).

Åtgärdsprogrammet fastslår också att kommunerna behöver inrätta vatten- och 
avloppsplaner. När arbetet med denna plan är klar är detta verkställt.

Ett nytt åtgärdsprogram och en ny statusklassning kommer att antas inom vat-
tenförvaltningsarbetet i slutet av 2015. 

nationella miljömål
Miljömål som anknyter till spillvatten är framför allt Ingen övergödning, Hav i 
balans, God bebyggd miljö, Giftfri miljö samt Levande sjöar och vattendrag. 

Målen syftar mot att människors hälsa, miljö och natur ska skyddas så långt som 
möjligt och att vi ska hushålla med resurser (bilaga 1).

Avloppshantering påverkar vattenmiljön framför allt med gödande ämnen men 
också med farliga ämnen, som till exempel tungmetaller och läkemedelsrester. 
Utsläppen påverkar såväl människor som växter och djur. Genom en väl genom-
tänkt va-planering bidrar vi till att miljömålen uppnås.

Ställningstagande översiktsplan
Kommunfullmäktigen antog en ny översiktsplan för Kalmar kommun år 2013.

Översiktsplanen fastslår bland annat att vi ska utreda avloppsreningsverkets fram-
tid samt att bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas inom en femårsperiod.
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kOMMunAl HAnTERInG AV SpIllVATTEn
Det finns drygt 57 000 kunder till det kommunala va-ledningsnätet. Nätet är 
upp delat på ledningar för dricksvatten (545 km), spillvatten (526 km), och dag-
vatten (308 km). Ledningarna förser de anslutna kunderna med dricksvatten och 
transporterar bort avloppsvatten (spill-, och dagvatten). 

Spillvattnet förs via självfallsledningar och/eller tryckledningar (124 pumpsta-
tioner) till Kalmar avloppsreningsverk för behandling. Dagvattnet förs antingen 
direkt till recipient eller till behandling i reningsanläggning. 

Varje år renas cirka 6 miljoner m3 spillvatten varav en tredjedel kommer från in-
dustrier och allmänna inrättningar. Totalt är mer än 90 procent av kommunens 
invånare anslutna till det kommunala avloppsnätet och resterande har enskilda 
avloppsanläggningar. 

Reningsverket i Kalmar har tillstånd enligt miljöbalken för 100 000 person-
ekvivalen ter. Det är lokaliserat till Tegelviken i Kalmar. 

Numera är Kalmar avloppsreningsverk det enda i kommunen förutom en mindre 
bevattningsdamm i Gräsgärde (87 personekvivalenter). Under de senaste åren 
har tre mindre reningsanläggningar (Halltorp, Påryd och Tvärskog) lagts ner och 
kopplats till Kalmar avloppsreningsverk vilket lett till en förbättring av miljön 
genom minskade utsläpp av näringsämnen.

ÖVERSIKT
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Avloppsreningsverket i Tegelviken är REVAQ-certifierat. Det innebär att slam-
met håller en hög kvalitet med godkända låga nivåer av metaller och and ra 
icke önskvärda ämnen. På detta vis kan näringsämnen såsom kväve och fosfor 
naturligt återföras till jordbruket. Genom detta arbete minskas även mängden 
miljöfarliga ämnen till våra sjöar och vattendrag. 

Kommunalt va finns både inom och utanför verksamhetsområden. Inom verk-
samhetsområden regleras va-verksamheten genom lag (2006:612) om allmänna 
vattentjänster kallad Vattentjänstlagen. Utanför verksamhetsområde kan kommu-
nen enligt 6 §  vara skyldig att ordna vatten och avlopp i vissa fall, om det krävs 
av hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

En utbyggnad för att förbättra avloppsreningen är inte den enda nödvändiga 
åtgärden. Det är också av största vikt att uppströmsarbetet fortsätter, det vill säga 
att kunderna inte dumpar miljöfar ligt avfall i avloppsvattnet. Vissa av de ämnen 
som tillförs avloppsvattnet är direkt skadliga för bakterier som arbetar som ned -
brytare i de biologiska reningsstegen. Om bakterierna slås ut påverkas reningsef-
fekten negativt. Efter som reningsverket inte har möjlighet att rena till exempel 
mediciner samt lösningsmedelsprodukter är det viktigt att gemene man hjälper 
till genom att inte slänga miljöfarliga ämnen som lösningsmedel i avloppet. 

Reningsbassänger.

ÖVERSIKT
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ÖVERSIKT

Verksamhetsområden för spillvatten och ledningar.
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ÖVERSIKT

Den kommunala spillvattenhanteringen har ett antal utmaningar och man arbetar 
också med åtgärder. Exempel på utmaningar och åtgärder framgår av tabell 8 nedan.

De främsta orsakerna till bräddning är tillförsel av dels dagvatten från hård gjorda ytor 
till exempel tak- och markytor (främst i samband med intensiva sommarregn) dels 
grund-, läck- och dräneringsvatten i ledningsnäten (främst i samband med snösmält-
ning och långvariga höstregn). Bräddningar sker i första hand till bräddpunkter med 
avslamningsmagasin.

Kalmar Vatten AB in  ven terar fastigheters va-anslutningar. När felkopplingar upp-
täcks krävs bort koppling av tillskottsvatten från spillvattennätet. För att minska 
bräddning på spillvattennätet sker utbygg nad av radiokommunikationen till samt-
liga pumpstationer. Med systemet kan man upptäcka driftstopp av pumpar samt 
larm vid hög nivå vilket med för ökad säkerhet. 

Modellering av det kommunala ledningsnätet pågår kontinuerligt för att op ti-
mera den hydrauliska kapaciteten i ledningarna. Vid exploatering är det viktigt 
med en modellering av ledningsnätet innan utbyggnad för att undvi ka att man 
bygger på olämpliga platser, till exempel instängda eller låglänta punkter, samt 
på platser där det är ekonomiskt eller miljömässigt svårt att lösa va-frågan. 

Avloppsreningsverket har under vissa perioder haft problem med att uppfylla de vill-
kor som ställts för att uppfylla miljölagstiftningens krav. Olika lösningar till förbätt-
ring har diskuterats. Inriktningen har med tiden gått mot att satsa på nya reningsbas-
sänger. Som det ser ut i dagsläget kommer säkerligen Kalmar avloppsreningsverk att 
vara föremål för om- och utbygg nad inom en tioårsperiod. En systemanalys för spill-
vattenhanterngen och en förstudie för nya reningsbassänger har tagits fram. Arbetet 
kommer bland annat att kräva detaljplanering, miljöprövning och bygglovsprövning.

En förnyelseplan för vatten och avlopp i Kalmar kommun är framtagen och 
antagen av Kalmar Vattens styrelse i december 2014. I denna redovisas framtida 
saneringsområden på ledningsnätet de närmaste tio åren. Sedan 2007 har sane-
ringstakten på ledningsnätet ökat och idag har Kalmar Vatten AB ett mål om att 
förnya 10 000 meter ledning per år.

I planen redovisas de områden som har störst inläckage och bräddningar, vilket 
är de äldre centrala och södra delarna av Kalmar stad samt områden i södra 
kommunen som exempelvis Halltorp.

Kalmar Vatten AB arbetar kontinuerligt med att förbättra och förnya det kom-
munala ledningsnätet för att öka driftsäkerheten. Saneringsområden arbetas fram 
av en arbetsgrupp på Kalmar Vatten AB. När förnyelseplanen tas fram identifie-
ras områden med problem såsom inläckande vatten i avloppssystem, återkom-
mande driftstörningar med mera. 
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planerad utbyggnad

Det kommunala va-ledningsnätet byggs ut i exploateringsområden, omvand lings-
områden eller andra områden med särskilt behov. Till exempel områden där enskilda 
avlopp har brist fällig rening, eller ligger i direkt anslutning till dricksvattentäkt.

Tabell 9. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 2013-2015.

BRISTOMRåDE ORSAk
påGåEnDE  

kOMMunAl åTGäRD

Bräddningar
Hydraulisk överbelast-
ning, driftstörningar.

Utbyggnad av radiokommunika-
tionen till samtliga pumpstation er. 
Minimerar driftstopp på pumpar-
na och ger ökad säkerhet.

Emellanåt bristfällig 
kväverening

Ålderdomligt renings-
verk.

Om- och tillbyggnad inom en 
tioårsperiod.

Ovidkommande vatten
Felkopplingar, otäta 
ledningar.

Inventering och sanering.

Kommunal va-försörjning är inte aktuell för enskilt avlägsna hus, långt ifrån 
det kommunala nätet. Vid utbyggnad av det kommunala ledningsnätet bildas 
verksamhetsområde. Kommunfullmäktige har fattat beslut om utbyggnad av 
kommunalt va i ett antal områden, vilka framgår av tabell 9 ovan. 

ÖVERSIKT

OMRåDE BESluT
plAnERAD  

uTByGGnAD

Slakmöre och Fågelsudd 2011 Klart

Mellby 2013 2016

Pårydsgatan (Påryd) 2012 Klart

Åbygatan (Läckeby) 2012 2016

Nya vägen (Trekanten) 2011, 2012 Klart

Billsäng (Påryd) 2012 Klart

Trekanten (Harby) 2012 Klart

Tabell 8. Bristområden och pågående åtgärder på kommunalt avlopp. 

 
Att fokusera på

Reningsverket vid Tegelviken är gammalt och har emellanåt haft driftsproblem. Det 
behöver byggas om.

Det är viktigt att avloppsvattnet som kommer in till det kommunala reningsverket är så 
”rent” som möjligt – d v s innehåller minimalt med ämnen som kan skada reningseffek-
ten eller förorena slammet. Informationsinsatser till brukarna behövs för detta.
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ÖVERSIKT

EnSkIlD HAnTERInG AV SpIllVATTEn
I Kalmar finns cirka 3 500 hushåll som inte är anslutna till det kommunala vat-
ten- och avloppsnätet. Mer än hälften av dessa hushåll har enskilda av lopp utan 
tillräcklig reningseffekt. 

För att inrätta eller bygga om en enskild avloppsanläggning med ansluten wc 
behövs tillstånd. Ansökan om att inrätta en enskild avloppsanläggning görs hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån ansökan bedömer miljöenheten vilka krav 
som ska gälla för anläggningen och om ansökt anläggning uppfyller kraven. 

Olika krav (reningsgrad i procent) ställs beroende på var avloppsanläggningen 
finns (se tabell 10 nedan). Som framgår av tabellen ställs högre krav på rening 
inom områden som är känsliga för övergödning (hög skyddsnivå). Inom de upp-
räknade områdena på sidan 33 samt i de kommunala vattenskyddsområdena och 
inom samlad bebyggelse ställs högre krav på smittskydd för en avloppsanlägg-
ning. Skyddsnivåerna följer Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopps-
anordningar för spillvatten. Sen 2011 är det Havs- och vattenmyndigheten som 
ansvarar för tillsynsvägledning och nationella riktlinjer kring enskilda avlopp. 
För alla anläggningar gäller att utsläppet ska ske utan risk för smittspridning eller 
annan olägenhet.

Samhällsbyggnadsnämnden kan förena sitt beslut med villkor för bygge och drift 
av anläggningen. 

Inläckage till ledningsnätet av ovidkommande vatten och bräddningar vid skyfall och 
höga flöden går inte att undvika helt och hållet. Det är ändå viktigt med ett aktivt arbete 
för att minska detta problem till ett minimum. 

Det finns ett antal bostadsområden som av olika anledningar behöver anslutas till det 
kommunala avloppsreningsnätet. Anslutning behöver ske i en viss fastställd priorite-
ringsordning

nORMAl  
SkyDDSnIVå 

(procent)

HöG 
SkyDDSnIVå  

(procent)

Totalfosfor 70 90

Totalkväve – 50

BOD7 90 90

Smittoämnen (risk för spridning) Ingen Ingen

Tabell 10. Reningskrav inom områden med normal respektive hög skyddsnivå (enligt natur-
vårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7).
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Enskilda avlopp i Kalmar kommun.

ÖVERSIKT
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Områden där hög skyddsnivå utifrån 
miljöskydd gäller.

ÖVERSIKT
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Av kartan framgår vilka områden inom kommunen som är klassade med hög 
skyddsnivå utifrån vattenförekomster som är känsliga för övergödning.

Exempel på anläggningar som bedöms uppfylla krav på normal skydds nivå:

•	 Slamavskiljning med efterföljande infiltration.
•	 Sl amavskiljning med efterföljande fosforavlastad markbädd.
Exempel på anläggningar som bedöms uppfylla krav på hög skyddsnivå (uppfyl-
ler även kraven för normal skyddsnivå):

•	 Slamavskiljning med efterföljande markbädd och fosforfälla med utsläpp till 
dike/våtmark/mark.

•	 Kemisk fällning, slamavskiljning med efterföljande infiltration eller mark bädd 
med utsläpp till dike/våtmark.

•	 Minireningsverk med dokumenterad reningseffekt.
•	 Torrtoalett/förmultningstoalett samt slamavskiljning med efterföljande infiltra-

tion för BDT-vatten.
•	 Urinseparerande toalett med uppsamling av urin till sluten behållare samt övrigt 

spillvatten till slamavskiljning med efterföljande infiltration. 

ÖVERSIKT

Även andra typer av system får anläggas och Kalmar kommun är öppen för att 
testa ny teknik. Miljöenheten har drivit projekt delfinansierade av det statliga 
stödet LOVA samt deltagit i ett eu-delfinansierat projekt kallat MOMENT. 
Inom detta arbete har ny teknik för slamavskiljning, fosforrening och hygienise-
ring av klosettvatten testats. 

Enligt § 2 Kalmar kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö enligt miljöbalken, krävs det inom vissa områden tillstånd även för 
inrättning av avloppsanordningar utan WC. Dessa områden är:

•	 Kåremo.
•	 Fågelsudd, Slakmörestrand.
•	 Nyttorp-Näset.
•	 Lotsgården.
•	 Ekö.
•	 Åmunnen.
•	 Bottorps hamn, Hagbyhamn.

•	 Råbymåla.
•	 Skällby.
•	 Arby.
•	 Kvarnlyckan.
•	 Böle.
•	 Förlösa kyrkby.
•	 Runtorp.
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ÖVERSIKT

Tillsyn av enskilda avlopp
Miljöenheten har tillsynsansvar över enskilda avloppsanläggningar. 

Sedan 2008 pågår arbetet med att kontrollera och ställa krav på fastighetsägare 
att åtgärda bristfälliga avlopp. Arbetet sker enligt dokumenten Policy för enskilda 
avlopp i Kalmar kommun samt Åtgärdsplan för enskilda avlopp i Kalmar kommun. 
Av policyn framgår vilka reningskrav som ställs på utsläpp från enskilda avlopps-
anläggningar. 

Kontrollerna sker enligt en fastställd prioritering, se karta sidan 35. Vid bristfäl-
liga avlopp fattas beslut om föreläggande eller förbud. Tiden som fastighetsäga-
ren får på sig att åtgärda avloppet beror på hur allvarig bristen är. Direkt utsläpp 
av spillvatten till mark och vatten där ingen rening sker, klassas som den allvarli-
gaste bristen. 

Prioriteringsordning:

1. Skyddsområden för vattentäkter (cirka 130).* 
 a. Hagbyåns ytvattentäkt. 
 b. Övriga vattenskyddsområden.

2. Områden inom 300 meter från kusten (cirka 140).*
3. Områden inom 100 meter från utvalda vattendrag (cirka 200).*
4. Samlad bebyggelse, detaljplanelagt (cirka 460).*
5. Resterande områden (cirka 2500).*
     *) Antal enskilda avlopp som bedöms vara bristfälliga.
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Prioriterade områden för kontroller.

ÖVERSIKT
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ÖVERSIKT

OMRåDE Typ
AnTAl 

pERSOnER
REnInG åR

Arbylund 
Samfällighet

Skola, kyrka, 
bostad

35 Infiltration 2011

Helgeboskolan Skola, bostad 199 Minireningsverk 2014

Ljungnäsvillan Skola 30 Minireningsverk 2012

Mellanmon Bostäder 100 Biodammar 1995

Rafshagen Camping, bostäder 300 Minireningsverk 2012

Stufvenäs Hotell, spa 75 Minireningsverk 2005

När man planerar för en anläggning som ska serva flera fastigheter, och det är lämp-
ligt utifrån fastigheternas eller verksamhetens läge, kan det vara fördelaktigt att bilda 
en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning bildas av Lantmäteri-
myndigheten i Kalmar kommun, som även kan hjälpa till med fastighetsregleringar, 
ledningsrätter och servitut. Miljöenheten har regelbunden tillsyn över anläggningar 
som renar enskilt avlopp som betjänar mer än 25 personer.

 

Att fokusera på

Kommunen gör löpande kontroller av enskilda avlopp, de kan dock behöva intensifieras 
för att klara ställningstagandet i översiktsplanen. Informationsinsatser är viktiga för att 
säkerställa att avloppsanlägg ningar sköts på rätt sätt. 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar själv för sin avloppsanläggning. Det är viktigt 
att denne har god kunskap om hur anläggningen fungerar och vilka föroreningar som 
får släppas ut i avloppet. Informationsinsatser behövs för detta.

Det finns ett antal bostadsområden som av olika anledningar behöver anslutas till det 
kommunala avloppsreningsnätet. Anslutning behöver ske i en viss prioriteringsordning.

Tabell 11. Privata anläggningar som tar emot spillvatten från fler än 25 personer och tillståndsår. 

Större enskilda och gemensamma anläggningar
I kommunen finns ett antal större privata anläggningar som tar emot spillvatten 
från fler än 25 personer. Dessa redovisas i tabell nedan. 



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 37

ÖVERSIKT

Dagvatten är ytligt avrinnande regn- och smältvatten. En växande kommun med 
fokus på höga rekreationsvärden, god vattenkvalitet och anpassning till ett för-
ändrat klimat ställer höga krav på hur dagvatten hanteras inom bebyggelseområ-
den. I stadsmiljö är dagvatten ofta förorenat vilket medför att reningsåtgärder är 
nödvändiga. Vilka föroreningar som förekommer beror på vilka ämnen som är 
i kontakt med dagvattnet, till exempel zink från belysningsstolpar, koppar från 
gamla koppartak, oljor och tungmetaller från trafiken. Dagvatten som avvattnar 
jordbruksmarker är ofta förorenade med näringsämnen såsom kväve och fosfor. 
På sikt kommer även risken för översvämningar att öka på grund av höjd havs-
nivå och intensivare nederbörd.

En dagvattenpolicy har tidigare tagits fram för Kalmar kommun och godkändes 
av kommunfullmäktige år 2011. I framtagandet av va-planen har innehållet från 
dagvattenpolicyn integrerats i planens olika delar. De övergripande målen för en 
hållbar dagvattenhantering finns beskrivna i kapitlet VA-policy. I kapitlet VA-
plan finns principer, riktlinjer och en ansvarsfördelning för hur de övergripande 
målen för en hållbar dagvattenhantering ska uppnås. Detta dokument, Vatten 
och avlopp - Tematisk tillägg till översiktsplanen, upphäver och ersätter den 
tidigare dagvattenpolicyn.

Mål OcH RIkTlInJER

Vattenförvaltning
Vattendirektivet syftar till god status på ytvattenförekomster. För att uppnå detta 
måste ytvattnets kemiska och ekologiska status vara god. Statusklassning enligt 
vattendirektivet framgår av bilaga 2. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram fastslår 
att kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljö-
kvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överskrids (bilaga 1). Åtgärdspro-
grammet fastslår också att kommunerna behöver inrätta vatten- och avloppspla-
ner. När arbetet med denna plan är klar är detta verkställt.

nationella miljömål
Miljömålen som anknyter till dagvatten är framför allt Ingen övergödning, Hav i 
balans, God bebyggd miljö, Giftfri miljö samt Levande sjöar och vattendrag. Målen 
syftar till att människors hälsa, miljö och natur ska skyddas så långt som möjligt 
och att vi ska hushålla med resurser (bilaga 1). Dagvatten påverkar vattenmiljön, 
framför allt, genom utsläpp av föroreningar och näringsämnen. Utsläppen påver-
kar såväl människor som växter och djur. Genom en väl genomtänkt dagvatten-
planering bidrar vi till att miljömålen uppnås.

Dagvatten
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Ställningstaganden i översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan för Kalmar kommun 2013.  
Ställningstagandena i översiktsplanen framgår av bilaga 1. Översiktsplanen 
fastslår bland annat att kommunen ska tillämpa dagvattenpolicyn vid all exploa-
tering. Denna plan upphäver och ersätter den tidigare dagvattenpolicyn.

kOMMunAl HAnTERInG AV DAGVATTEn
Ett allmänt kommunalt dagvattenledningssystem finns idag utbyggt i centralor-
ten och i de flesta tätorter inom kommunen. För Kalmar centralort innebär detta 
att i princip hela gatunätet och de flesta fastigheter är anslutna till det allmänna 
dagvattenledningsnätet, undantaget de fastigheter som ej har dagvattenservis och 
därmed tar hand om sitt dagvatten lokalt. I tätorterna finns det också fastigheter 
och gatumark som är anslutna till dagvattenledningsnätet, dock en mindre andel 
jämfört med centralorten. Sammantaget innebär det att det finns kommunala 
verksamhetsområden för dagvatten spridda över hela kommunen. Dagvatten 
släpps därmed ut i flera recipienter som åar, bäckar, diken och i Kalmarsund

Hanteringen av dagvatten har historiskt sett gått ut på att bli av med vattnet 
så snabbt som möjligt. Med ökad miljöinsikt och satsningar på hållbar utveck-
ling framstår dagvatten dock alltmer som en resurs i samhället. En fungerande 
dagvattenhantering kan göras mycket estetiskt tilltalande. Då är det viktigt att 
arbeta med dagvattenfrågan tidigt i planskedet som en naturlig och integrerad 
del i planprocessen för samtliga inblandade kommunala förvaltningar.

I takt med att staden förtätas och byggs ut ökar de hårdgjorda ytornas areal 
betydligt, vilket förändrar regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden och 
vattnets kretslopp. Det blir svårare för regnvattnet att tränga ner i marken och 
avrinningen blir snabbare till sjöar och vattendrag.

Den snabbare avrinningen gör att påverkan från kraftigare regn blir större med 
risk för översvämningar och vattenskador. Även grundvattenbalansen kan rub-
bas. En stor del av kustområdet i Kalmar kommun ligger så lågt att havsvatten 
ofta går baklänges upp i dagvattensystemen. Delar av staden riskerar att bli över-
svämmad vid en framtida havsnivåhöjning orsakad av klimatförändring.
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Kommunalt verksamhetsområde  
för dagvatten.

ÖVERSIKT
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Även om vi nu snabbt tar vårt ansvar lokalt och regionalt för att minska klimat-
påverkan kommer det att ta tid för naturen att anpassa sig. Klimatanpassning 
kommer att vara nödvändigt för att klara ett förändrat klimat med havsnivåhöj-
ning och kraftigare nederbörd. Det kommer att vara viktigt att på ett positivt 
sätt nyttja de förändringar som de flesta forskare anser ska komma under det 
närmaste seklet.

Tillsammans med dagvattnet förs föroreningar ut i recipienterna. Föroreningar 
kan omfatta såväl tungmetaller, korrosionsprodukter och näringsämnen som 
olja i dagvatten från exempelvis trafikytor, byggnadsytor och industriområden. 
Kalmarsunds vatten är påverkat av både övergödning och miljöfarliga ämnen. 
Dagvattnet är en av källorna till detta. För att få en acceptabel kustvattenkvali-
tet är det viktigt att förorenat dagvattnet renas innan det leds ut i recipienten. 
På några platser i Kalmar finns dagvattendammar/våtmarker som fördröjer och 
renar vattnet innan det når sundet, se karta på nästa sida, men det finns fortfa-
rande platser där dagvattnet leds ut orenat till närmaste recipient.
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Avrinningsområden för dagvatten med anlagda dammar.
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DAGVATTEnklASSIfIcERInG
Dagvattnets innehåll av föroreningar är en direkt följd av de lokala förhållanden 
som råder i det geografiska område där regnet faller, det så kallade avrinnings-
området. Byggnadsmaterial som används på tak och fasader påverkas av luftens 
kvalitet och korroderar, vid regn så tvättas dessa ytor av. Aktiviteter som pågår 
i avrinningsområdet påverkar också dagvattenkvaliteten, främst trafiken genom 
direkta avgasutsläpp samt slitage av bromsar, däck och körbanan. Alla dessa fak-
torer påverkar i slutändan vilken föroreningsgrad dagvattnet har när det släpps ut 
i en vattenförekomst.

EU:s vattendirektiv ska skydda allt vatten, både vattendrag, sjöar, kustvatten och 
grundvatten. Direktivet innebär att vattnets kvalitet inte får försämras, utan ska 
skyddas och förbättras. Alla föroreningar av prioriterade ämnen ska upphöra och 
vattenförvaltningen inom avrinningsområdena ska leda till en hållbar vattenkon-
sumtion. Samtliga föroreningskällor, dagvatten inkluderat, som påverkar vatten-
kvaliteten innefattas av vattendirektivet. 

Innehållet av näringsämnen och föroreningar i dagvatten varierar kraftigt be-
roende på markanvändning, kemikalieanvändning, nederbörd och årstid. Den 
klassificering som används här baseras på typiska föroreningshalter som upp-
kommer i områden med olika markanvändning. Klassificeringen har utarbetats 
och används i Stockholm.

Klassificeringen bygger på provtagning av dagvatten från flera olika typer av 
markanvändning och vägar med olika trafikintensitet. Att ta fram ett liknande 
underlag för Kalmar kommun skulle vara både kostsamt och tidskrävande. 
Därför används klassificeringen från Stockholm med antagandet att dagvattnets 
innehåll av föroreningar främst är kopplat till själva markanvändningen, och inte 
i vilken stad provtagning skett. Dagvattenklassificeringen skall därmed ses som 
en vägledning vid uppkomst av föroreningshalter, inte som exakta halter.

Dagvattnet är indelat i tre klasser (låga, måttliga eller höga) beroende på inne-
håll av föroreningar samt risk för negativa biologiska effekter. Klassificeringen 
utgår från de fem klasser som beskrivs i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag. De tre lägsta klasserna är sammanslagna till en för att 
förenkla utvärderingen.

ÖVERSIKT
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I tabell 12 nedan klassas dagvatten utifrån markanvändning. Klassificeringen av 
dagvatten ger dock inte en fullständig bild av hur förorenat eller miljöstörande 
ett visst dagvatten är.

Indelningen i klasser enligt ovan är gjord utifrån mätningar av föroreningshalter 
för olika parametrar som tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH), olja, 
partiklar i form av suspenderat material samt näringsämnena fosfor och kväve. 
Studier av dagvattnets toxicitet har inte beaktats i klassificeringen.

Det finns en stor mängd andra ämnen i dagvatten som kan vara miljöstörande. 
EU:s vattendirektiv omfattar 33 prioriterade ämnen eller grupper av ämnen som 
är utvalda för åtgärder eftersom de utgör en risk för vattenmiljön och/eller finns 
uppmätta i vatten inom EU.

klASSIfIcERInG 
MARkAnVänDnInG

föROREnInGSHAlTER

Innerstaden 
Stenstadens bostads- och verksamhetsområden, inklusive 
lokalgator.

Måttliga.

ytterstaden 
Bostadsområden (flerfamiljshus och verksamhets-
områden inkl lokalgator.

Låga-Måttliga.

Småhusområde inklusive lokalgator. Låga.

Innerstad och ytterstad 
Större parkeringsanläggningar (inklusive parkeringshus) 
och terminalområden.

Måttliga-höga.

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsberoende.

Allmän platsmark 
Lokalgata  
< 8 000 fordon/dygn.

Låga.

Väg  
8 000-15 000 fordon/dygn.

Låga-måttliga.

Trafikleder 
<15 000 fordon/dygn.

Måttliga-höga.

Parker, naturmark. Låga.

  

Tabell 12. Baserad på provtagning av dagvatten gjord i Stockholm som sedan omarbetats till Kalmars 
förhållanden. Enbart dagvattnets kemiska egenskaper har beaktats, ej de toxikologiska effekterna.

ÖVERSIKT
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För de parametrar som ligger till grund för dagvattenklassificeringen är trafiken 
generellt den enskilt största källan. Hänsyn måste alltid tas till hur stor den årliga 
belastningen är från olika delområden inom ett avrinningsområde. Bostads-
områden med lokalgator kan i vissa fall förorena dagvatten mer än en kortare 
motorvägssträcka. För att skapa bättre beslutsunderlag gör därför Kalmar Vatten 
AB beräkningar av föroreningsmängder inom avrinningsområden, se kapitlet 
Föroreningsbelastning nedan.

Dagvattenklassificeringen har gjorts med uppmätta föroreningskoncentrationer 
i form av ett medelvärde över ett nederbördstillfälle, eller en årsmedelkoncentra-
tion. På grund av dynamiken i dagvattenavrinningen finns det risk att det i ett 
mindre vattendrag tidvis kan uppstå höga halter i början av ett nederbördstill-
fälle, vilket skulle kunna ge mer toxiska effekter.

För att skydda vattenförekomster från föroreningar behöver dagvattnet i vissa fall 
renas. Reningskraven för dagvattnet ska utgå ifrån recipientens statusklassning, se 
kapitlet Klassificering av recipienter. Hänsyn bör även tas till recipientens totala 
föroreningsbelastning. Rening av dagvatten kan ske lokalt i mindre anläggningar 
eller i mer komplexa dagvattenanläggningar. Det går inte att ange generellt hur 
och var dagvattnet ska renas utan en bedömning måste göras för varje enskilt fall. 
Recipientens känslighet liksom de tekniska och ekonomiska förutsättningarna 
ska här vägas in.

ÖVERSIKT
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Några exempel på lokala åtgärder för dagvattenrening är grönytor, svackdiken 
och oljeavskiljare. Dammar och våtmarker är exempel på större reningsanlägg-
ningar. Gemensamt för alla typer av dagvattenanläggningar är att de ska följa 
principerna för en hållbar dagvattenhantering, det vill säga värdeskapande, 
miljömässigt och säkert.

föROREnInGSBElASTnInG
Ett bra beslutsunderlag kring dagvattenhanteringen i ett specifikt avrinningsom-
råde kräver kunskap om vilka föroreningsmängder som finns i dagvattnet och 
vilka flöden som belastar dagvattennätet. Denna kunskap kan tas fram genom 
beräkningar av föroreningsbelastningen för avrinningsområdet. I vissa fall tas 
prover på dagvattnet för att se vilka föroreningar det innehåller, men eftersom 
det är en relativt dyr metod används nästan uteslutande beräkningar som verktyg 
för detta i Kalmar kommun. Kalmar Vatten AB har gjort beräkningar av föro-
reningsbelastning för Kalmar centralort och Lindsdal. Därefter kommer övriga 
tätorter följa. 

Den grundläggande metoden för beräkningarna av årlig föroreningsbelastning är 
en GIS-analys där hårdgjorda ytor, markanvändning och schablonhalter av olika 
föroreningar kopplas samman för varje avrinningsområde. De hårdgjorda ytorna 
består av tak, vägar/gator och parkeringsplatser.

Markanvändning är uppdelad på småhus (villor/radhus), flerfamiljshus samt 
industriområden. Schablonhalterna har hämtats från databasen Stormtac (www.
stormtac.com). Ytterligare indata som behövs är medelårsnederbörden. Kalmar 
har en medelnederbörd på cirka 550 mm/år. 

Resultatet av beräkningen är en bruttobelastning, det vill säga hänsyn har inte 
tagits till avskiljning av föroreningar i reningsanläggningar som till exempel dag-
vattendammar. I kommande beräkningar kommer även avskiljning att inklude-
ras.

I figuren nedan visas resultatet från beräkningen av årliga föroreningsmängder 
av suspenderat material (SS) för avrinningsområden inom Kalmar centralort. 
Många föroreningar, till exempel tungmetaller, fosfor och bakterier, är bundna 
till partiklar. Därför finns det ett samband mellan koncentrationen av dessa föro-
reningar och suspenderat material (partiklar).

ÖVERSIKT
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ÖVERSIKT

Föroreningsbelastning av partiklar i form av sus-
penderat material (SS) för Kalmar centralort, samt 
de senast byggda dagvattenanläggningarna Hag-
bygärdedämmet (1) och Norrgårdsdammen (2).
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Det finns totalt 83 avrinningsområden inom centralorten. Den totala ytan är 2 
770 hektar varav 630 hektar (knappt 25 procent) är hårdgjord yta i form av tak, 
vägar, parkering etc.
De avrinningsområden som är markerade med ljusblå ytterkontur på kartan har 
någon typ av dagvattenrening (damm eller dämme/våtmark) vid utloppet eller i 
ett större delavrinningsområde. Det innebär att cirka 450 hektar hårdgjord yta 
är kopplad till någon form av dagvattenrening, vilket utgör drygt 70 procent av 
den totala hårdgjorda ytan. De flesta större avrinningsområdena inom centralor-
ten har därmed rening av dagvatten.

De senast anlagda reningsanläggningarna är Hagbygärdedämmet (1) som 
byggdes 2012, och Norrgårdsdammen (2) som byggdes 2013. Att det finns en 
dagvattenanläggning i ett avrinningsområde är ingen garanti för att det sker en 
god rening av dagvattnet. För detta behövs en väl fungerande drift- och under-
hållsplanering. 

Ett fåtal avrinningsområden inom centralorten kvarstår där det i nuläget inte 
finns någon dagvattenrening inom det allmänna ledningsnätet.

I beräkningarna av dagvattenkvalitet tas också medelkoncentrationen för varje 
delavrinningsområde fram. Medelkoncentrationen eller föroreningsgraden (be-
lastning per yta) används i analysen för att kunna ta hänsyn till att förorenings-
belastning från många små områden med hög föroreningsgrad kan ge en stor 
lokal påverkan.

klASSIfIcERInG AV REcIpIEnTER
I Kalmar finns flera olika typer av recipienter som tar emot dagvatten, i hu-
vudsak vattendrag och olika delar av Kalmarsund. De recipienter som tar emot 
dagvatten måste kartläggas med hänsyn till recipientens känslighet för flöde, 
föroreningar och näringsämnen.

Underlaget för bedömning av vattenkvaliteten för recipienter som beskrivs i detta 
kapitel har hämtats från Vattenmyndighetens statusbedömningar, se bilaga 2. 
Dessa statusbedömningar beslutades år 2009 som en del av implementering av 
EU:s vattendirektiv. GIS-verktyget VattenInformationsSystem Sverige (VISS, 
www.viss.lst.se) har utnyttjats i sammanställningen.

ÖVERSIKT
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Tabell 13 a. Klassificering av vattendrag med Vattenmyndighetens statusklassning som bakgrund. Samtliga vatten-
drag utom Ryssbyån och Torsbäcken har utsläpp från verksamhetsområde dagvatten. Dock mindre verksamhets-
område vid Norra Hagby för Hagbyån. Alla vattendrag mynnar slutligen i Kalmarsund.

I vattenförvaltningen ingår också att risken ska bedömas för att en miljökvali-
tetsnorm inte följs och att en god miljöstatus inte uppnås år 2015. Riskbedöm-
ningen tas fram med hjälp av en riskanalys som bygger på en påverkansanalys 
och en ekonomisk analys.

Tabell 13 a och b på denna sida och nästa visar Vattenmyndighetens statusklass-
ning för recipienter där det förekommer utsläpp av dagvatten.

I Kalmar centralort finns det ett antal mindre vattenförekomster som ej är sta-
tusklassade av Vattenmyndigheten:

•	 Lindöfjärden.
•	 Malmfjärden.
•	 Fredriksskanskanalen.
•	 Systraströmmen.
Dessa har förbindelse med varandra och står även i förbindelse med Kalmar-
sund. I praktiken får därför dessa vattenförekomster samma klassificering som 
närliggande kustvatten. Flera vattenförekomster inom kommunen redovisas inte 
i tabellen eftersom det inte sker några direkta dagvattenutsläpp till recipienten.

ÖVERSIKT

HuVuDSAk-
lIGT 

AVRInnInGS-
OMRåDE

EkOlOGISk 
STATuS

RISk
AVVATTnADE 
OMRåDEn

BEfInT-
lIG  

REnInG

Ryssbyån (Torsbäcken-
Norrebäcken)

Snärjebäcken

God
(troligen finns 
påverkan av 

närsalter)

Ingen risk
Norra och östra 
Rockneby

Torsbäcken Snärjebäcken

Måttlig 
(vandringshin-
der, närsalter ej 

utvärderade)

Ekologisk
(dispens till 
2021)

Södra Rockneby

Åbyån Kustområde
Måttlig  

(närsalter)

Ekologisk
(dispens till 
2021)

Läckeby

Surrebäcken Kustområde
Dålig (bottenfau-

na, närsalter)
Ekologisk Norra Lindsdal

Törnebybäcken Kustområde

Otillfreds-
ställande  

(vandringshin-
der, närsalter).

Ekologisk 
(dispens till 
2021) samt 
kemisk

Norra och östra 
Smedby, Flyg-
platsområdet, 
Törnebyslätt

Kalmar 
Dämme
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HuVuDSAklIGT 
AVRInnInGS-

OMRåDE

EkOlOGISk 
STATuS

RISk
AVVATTnADE 
OMRåDEn

BEfInTlIG 
REnInG

S n Kalmarsund

Kustområde
Måttlig  

(närsalter, 
metaller)

Ekologisk 
(dispens till 
2021) samt 
kemisk risk

Kalmar cen-
tralort, Södra 
Lindsdal

Krafslösadäm-
met, Skäl-
bydämmet 
samt mindre 
dagvatten-
dammar

N v s Kalmarsunds 
kustvatten

Kalmar cen-
tralort

Dagvatten-
dammar

Västra sjön
Kalmar central-
ort, Rinkaby-
holm

Hagbygär-
dedämmet, 
dagvatten-
dammar

Hossmoviken
Södra Smedby, 
Dunö

Ingen

Tabell 13 b. Klassificering av kustvatten med Vattenmyndighetens statusklassning som bakgrund.  
Samtliga kustvatten har utsläpp från verksamhetsområde dagvatten.

ÖVERSIKT

HuVuDSAk-
lIGT 

AVRInnInGS-
OMRåDE

EkOlOGISk 
STATuS

RISk
AVVATTnADE 
OMRåDEn

BEfInT-
lIG  

REnInG

Ljungbyån (mynning en 
Hossmoviken-Råsbäck-
en)

Ljungbyån God. Ingen
Ljungbyholm, 
Hossmo

Ljungbyån (Råsbäcken-
Holmabäcken)

Ljungbyån God. Ingen
Västra Ljungby-
holm

Ljungbyån (Smeds-
torpsån-Gunnaboån)

Ljungbyån
God  

(försurnings-
påverkan).

Ekologisk Östra Trekanten
Dagvatten-

damm

Smedtorpsån (Ljung-
byån-Äspebäcken

Ljungbyån God. Ingen Södra Trekanten

Hagbyån (mynningen 
nvs Kalmarsund-Svar-
tabäcken

Hagbyån
Måttlig  

(vandringshin-
der, närsalter).

Ekologisk 
(dispens till 
2021)

Runtorp till 
Hagby

Halltorpsån (mynning-
en-överledning till 
Hagbyån)

Kustområde
Måttlig  

(närsalter)
Ekologisk Påryd, Halltorp
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De flesta vattendrag i kommunen har god eller måttlig ekologisk status med 
undantag för Törnebybäcken (otillfredsställande ekologisk status) och Surrebäck-
en (dålig ekologisk status). Alla kustvatten har måttlig ekologisk status. För de 
flesta vattendrag och för alla kustvatten görs bedömningen att det finns risk att 
inte uppnå god ekologisk status till år 2015. Vissa vattenförekomster har också 
fått dispens att uppnås god vattenstatus till år 2021. När det gäller problem att 
uppnå god ekologisk status är det för de flesta vattenförekomster relaterat till 
utsläpp av näringsämnen (fosfor och kväve).

När det gäller kemisk status uppnår alla vattendrag och kustvatten inom kom-
munen God kemisk status utifrån klassningen som beslutades år 2009. Riskbe-
dömningen för kemisk status visar att Törnebybäcken och alla kustvatten riskerar 
att inte uppnå god miljöstatus till år 2015. Detta innebär alltså att vi förväntar 
oss en försämring av statusen på dessa vattendrag fram till 2015.

Beräkningsresultat för kväve och fosfortransport har laddats ner från SMHI Vat-
tenweb (vattenwebb.smhi.se). Beräkningarna bygger på den hydrologiska model-
len S-HYPE samt indata för belastning från såväl diffusa källor som punktkällor. 
Resultaten från modellen är en genomsnittlig årlig belastning och källfördelning 
av kväve och fosfor för perioden 1990 till 2010. I SMHI Vattenweb beräknas 
belastningen per delavrinningsområde enligt Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Kväve- och fosfortransporten redovisas i diagrammen nedan som nettobelastning 
till havet, det vill säga belastningen efter avskiljning/retention inom delavrin-
ningsområdet och under transporten till havet.

Den totala nettobelastningen (belastning från mänsklig påverkan och bak-
grundsbelastning) från de delavrinningsområden som ligger inom eller i direkt 
anslutning till Kalmar kommun är för kväve 575 ton/år och för fosfor 7 ton/
år. För såväl kväve som fosfor är jordbruks- och skogsmark de största källorna. 
För kväve utgör dagvatten en mindre del (2 procent) av den totala belastningen, 
medan dagvattnets andel för fosfor utgör cirka 1/5 av total belastning.

I diagrammen på sid 52-53 visas nettotransporten av kväve- och fosfor till havet 
för de klassade vattendrag inom Kalmar kommun som inte uppnår god ekolo-
gisk status och där utsläpp av dagvatten sker.

Det är bara den del av vattendragets avrinningsområde som ligger inom kom-
munen som redovisas. Dagvattnets andel visas också. För kvävebelastningen är 
dagvattnets andel cirka 3 procent för Törnebybäcken och 1 procent för övriga 
vattendrag. För fosforbelastningen är dagvattnets andel högre, cirka 25 procent 
för Törnebybäcken och 8 procent för övriga vattendrag.

ÖVERSIKT
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För de vattendrag som inte uppnår god ekologisk status är dagvattnets andel av 
total kvävebelastning mycket låg. Åtgärder för dagvattenrening i dessa vattendrag 
kommer därför inte att ge någon märkbar effekt på den totala kvävebelastningen.

Fosforbelastningen från dagvatten är större relativt sett så här kommer åtgärder 
för dagvattenrening att få viss effekt, särskilt för Törnebybäcken. En delström av 
Törnebybäcken pumpas idag in i Kalmar Dämme och renas där. Men de pum-
pade volymerna är kopplade till miljötillståndet för Kalmar flygplats.

Utredningar har visat att Kalmar Dämme har kapacitet att ta emot ännu större 
volymer. Att pumpa in mer vatten från Törnebybäcken i dämmet skulle i så fall 
minska föroreningstransporten av kväve och fosfor till Västra sjön. I nuläget 
pågår också pilotförsök med fosforfällor i Törnebybäckens avrinningsområde.

Beräkningsresultaten från SMHI Vattenweb har också använts till att identifiera 
vilka delavrinningsområden som bidrar med den största dagvattenbelastning av 
kväve och fosfor.

ÖVERSIKT

I diagrammen på nästa sida visas nettotransporten till havet för de fem delav-
rinningsområden som har störst dagvattenbelastning av respektive kväve- och 
fosfor. Dagvattnets andel är som väntat störst för de delavrinningsområden som 
ligger inom Kalmar centralort.

För både fosfor och kväve står dessa fem delavrinningsområden för drygt 2/3 
av den totala belastningen från dagvatten. Här är dock ingen hänsyn tagen till 
befintliga reningsåtgärder för dagvatten. För att ge en mer rättvis bild över hur 
dagvattenbelastningen fördelas över delavrinningsområden behöver därför även 
effekter av befintliga dagvattenanläggningar medräknas.

 

Att fokusera på

Trots att det gjorts en medveten satsning på anläggningar för dagvatten rening de 
senaste 20 åren, kvarstår ett antal utsläppspunkter där dagvatten släpps ut mer eller 
mindre orenat. Dessa bidrar med en icke obetydlig föroreningsmängd till kustvattnet. 
Det behövs därför åtgärder främst ur miljö synpunkt. Dessa åtgärder kan om de utförs 
på rätt sätt också skapa mervärden för rekreation och gestaltning. 

Dagvattenanläggningar måste skötas kontinuerligt. Det måste finnas en tydlig skötsel-
plan där underhållsbehov och ansvarsfördelning är definierade.

En prioriteringsordning behöver tas fram för åtgärder på befintliga dagvattenutsläpp 
som idag inte har någon rening.



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen52

0

10

20

30

40

50

60

70

Torsbäcken Åbyån Surrebäcken Törnebybäcken Hagbyån (del) Halltorpsån (del)
0,9 % 0,6 % 1,2 % 3,2 % 1,2 % 1,0 %

0

100

200

300

400

500

600

700

Torsbäcken Åbyån Surrebäcken Törnebybäcken Hagbyån (del) Halltorpsån (del)
6,3 % 5,3 % 9,7 % 25,6 % 9,5 % 8,3 %

Nettotransport av kväve till havet (ton per år) för de klassade vattendrag inom kommunen som 
inte uppnår god ekologisk status och där utsläpp av dagvatten sker. Siffran anger dagvattnets 
andel i procent.

Nettotransport av fosfor till havet (kilogram per år) för de klassade vattendrag inom kommunen 
som inte uppnår god ekologisk status och där utsläpp av dagvatten sker. Siffran anger dagvatt-
nets andel i procent.

ÖVERSIKT
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Kretslopp av avloppsprodukter är en komplicerad fråga eftersom avloppet kan 
in ne hålla oönskade ämnen. I Kalmar kommun finns dessutom ett stort antal 
djurhållande gårdar, vilket gör att efterfrågan på gödningsmedel i form av av-
loppsprodukter kan antas vara låg. Kommunen arbetar ändå på olika sätt för att 
underlätta kretslopp av avloppsslam.

Flera av de nya typerna av enskilda avloppsanläggningar möjliggör kretslopp. 
KSRR har ansvaret för att ta om hand detta material. Utredning av möjlig heter 
till kretslopp behövs i samverkan med KSRR och dess medlemskommuner.

Avloppsreningsverket i Tegelviken är REVAQ-certifierat, vilket innebär att den 
restprodukt som bildas kan användas som jordförbättringsmedel och läggas på 
åkrar. För att slammet ska hålla god kvalité även i framtiden behövs fortsatta 
informationsinsatser till brukarna av den allmänna avloppsanläggningen.

Ett intressant projekt för framtiden är mining där fosfor skulle kunna ut vin nas ur 
avloppsslam. Bland andra Linnéuniversitetet arbetar med ett sådant projekt där 
man tittar på möjligheter till återvinning av metaller och närings ämnen. 

Ett annat sätt att stimulera bättre resursanvändning är att ta vara på dagvatten 
för att använda det till bevattning i villaträdgårdar eller planteringar i anslutning 
till flerbostadshus.

ÖVERSIKT

 
Att fokusera på

Utredning av möjligheter till kretslopp behövs i samverkan med KSRR och de kommuner 
som ingår i KSRR. 

Slamkvalitén behöver säkras även i framtiden. Det hänger på att det avloppsvatten 
som kommer in till det kommunala reningsverket är så ”rent” som möjligt, det vill säga 
innehåller minimalt med ämnen som kan förorena slammet. Informationsinsatser till 
brukarna behövs för detta.

MEllAnkOMMunAlA fRåGOR
Va-frågorna är i allra högsta grad mellankommunala. Några exempel på mellan-
kommunal samverkan ges nedan:

•	 Va-huvudmännen i sex kommuner träffas regelbundet i nätverket Va-grannar. I 
nätverket ingår Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörby långa samt Borgholm. 

Andra faktorer av betydelse  
för VA-planeringen

kRETSlOpp 
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•	 Den regionala vattenförsörjningsplanen pekar ut avrinningsområdesvis samver-
kan mellan grannkommuner som mycket viktigt. Både Nybroåsen och Hagbyån 
sträcker sig utanför Kalmar kommun. Det kan också finnas behov av att undersöka 
alternativa platser för vattenuttag. Mellankommunal samverkan är alltså nödvändig.

•	 KSRR hanterar avloppsprodukter från enskilda avlopp. Det är ett kommunal-
förbund bestående av Kalmar, Nybro, Torsås, Mörbylånga och Oskarshamns 
kommuner.

•	 Kustkommunernas gemensamma arbete genom lokala kustmiljö förening ar och 
Kalmarsundskommissionens arbete för ett renare hav. 

•	 Vattenrådens arbete med en gemensam sekreterare som samordnar den gemen-
samma administrationen. Utgör avrinningområdena Halltorp-Hagbyån, Ljung-
byån och Snärjebäcken/Törenbybäcken.

ÖVERSIKT

 
Att fokusera på

Kalmar kommun måste samverka med grannkommuner; framför allt när det gäller 
dricksvattenförsörjning och kretsloppsfrågor.

klIMAT
Grundvattenbildningen i vår region är relativt låg vilket kan medföra att brunnar 
sinar under torrare perioder. För stora uttag i kustområdet kan även leda till saltvat-
teninträngning, vilket medför svårigheter att använda sådant vatten till vattenförsörj-
ning. I kustnära områden finns dessutom områden med naturligt salt grundvatten. 

På grund av det torra klimatet kan en konkurrens om grundvattnet mellan olika intres-
sen förekomma, till exempel mellan jordbruksbevattning och dricksvattenförsörjning. 

Kalmar kommun har ett färdigt klimat- och energiprogram där man beskriver hur 
man ska arbeta med utsläppsbegränsningar. Man håller just nu på att arbeta fram en 
klimatanpassningsplan där frågor om hur man lindrar effekterna av klimatföränd-
ringarna tas upp. Va-frågor kommer naturligt ingå i denna plan. 

DHI Sverige AB har på uppdrag av Länsstyrelsen gjort en klimatanalys. Man har 
kartlagt vilket klimat länet kan förvänta sig på kort (30 år) och lång sikt (100 år), 
samt vilka naturgivna förutsättningar som ökar risken för natur olyc kor vid extrema 
väderhändelser och/eller förändrat klimat. För havsnivån kom man fram till följande:

•	 Om 30 år är den förväntade havsnivåförändringen längs Kalmar läns kust liten, 
eftersom landhöjningen håller nästan jämna steg med pågående vattennivåhöjning.

•	 På hundra års sikt är osäkerheten stor och havsnivåförändringen spås hamna 
någonstans mellan 20 och 130 cm – troligtvis mer åt det högre hållet.

DHI bedömer att flödet i åarna kommer att öka under månaderna januari-mars, 
men minska under resten av året jämfört med nuläget. 
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För Kalmars vattentäkt Hagbyån förutspår länsstyrelsen i den fördjupade kli-
matanalysen 2012 att lågvattenflöden kommer att vara en kritisk parameter. Det 
kan bli så ofta som en gång per år som vattenflödena är kritiskt låga (nuvarande 
återkomsttid är 6,5 år). Översvämningsrisken bedöms som liten, men däremot 
kommer vattenkvalitén att försämras. För Nybroåsen har man gjort en noggran-
nare analys för Gårdsrydsfältet och kommit fram till att medelnivån på grund-
vattnet kommer att sjunka och vattenmängderna minska. I framtiden räknar 

ÖVERSIKT

Gränslinjer för ny kustlinje vid höjd havsnivå.
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man med att vattenbehovet under sommaren kommer att öka och det kommer 
förstärka vattenbristen. Det finns också risk för försämringar i vattenkvalité och 
att vattnets strömningsriktning kan komma att ändras. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det framför allt är risken för dålig vat-
tenkvalité och bristen på vatten under sommarhalvåret som är kritisk för Kalmar 
kommuns vattenförsörjning.

Konsekvenser av 2,5 m höjd havsnivå i Kalmar tätort.

ÖVERSIKT
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förväntade effekter av klimatförändringar
Klimatförändringarna kan ge ett flertal olika effekter som påverkar va-frågorna. 
Exempel redovisas nedan:

Höga flöden/skyfall 

•	 Risk för översvämning (föroreningar och grumling).
•	 Förkortade uppehållstider i grundvattenmagasin (sämre reningseffekt).
•	 Ytvatteninträngning i grundvattenbrunnar (föroreningar).
•	 Ökade risker för ras, erosion och skred. 
•	 Ökad risk för bräddning (föroreningar).
Tidig islossning och ökad avrinning förväntas leda till ökad utlakning av när-
salter och humus. Tendens till detta kan ses i Hagbyån vid jämförelse mellan 
analysresultat och klimatdata, där responsen i bland annat färgtal, järnhalt och 
organiskt material sammanfaller med hög vattenföring och nederbörd. 

Ökad temperatur/torka

•	 Saltvatteninträngning.
•	 Brist på vatten till människor och djur. Kalmar kommun har hög djur täthet, 

nötkreatur kan till exempel dricka 20-50 l vatten per dygn. Dessutom ökar 
turismen det dagliga vattenuttaget i Kalmar kommun med i genomsnitt cirka 
3000 m3 per dygn i juli jämfört med i januari.

•	 Förlängning av växtsäsongen – mer behov av bevattning. Avsaknad av bevatt-
ningsvatten.

•	 Mer tillväxt av bakterier, virus och protozoer samt algblomningar kan störa 
möjligheterna till dricksvattenuttag.

Höjd havsnivå

•	 Påverkan på va-anläggningar som ligger inom område med höjd havsnivå. På-
verkar möjlighet till byggande.

•	 Kalmar avloppsreningsverk ligger i ett låglänt område. Åtgärder kommer behö-
vas för att säkra att anläggningen även ska kunna fungera i ett ändrat klimat.

ÖVERSIKT

 
Att fokusera på

Vatten och avlopp behöver planeras utifrån klimatscenarier.
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ÖVERSIKT

ytvatten

SJöAR OcH VATTEnDRAG 
Kalmar är en sjöfattig kommun och de sjöar som finns är små. De tre största sjö- 
eller sjösystemen i kommunen är Skärvsjösjön, Ugglebosjön och Vänsjösjön. De 
ligger i ett omtyckt friluftsområde med vandringsled och används också flitigt 
för fritidsfiske. Den totala sjöarean är 73,5 hektar, vilket utgör endast 0,06 pro-
cent av kommunens totala yta. 

Sjöarnas och vattendragens stora betydelse för växt- och djur livet måste beak tas i 
samhällsplaneringen. Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag måste insatserna 
förstärkas för att naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-
den samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska kunna bibehål-
las, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Vi be höver mer kunskap, såväl 
om undervattensmiljöerna som områdena i närheten av vattendragen.

De flesta av vattendragen börjar i smålandskogarna för att sedan rinna genom 
jordbruksmarken i Kalmar och slutligen mynna ut i Kalmarsund. I källområdena 
är flera av åarna påverkade av försurning. 

När åarna övergår i jordbrukslandskapet uppstår i många fall problem med 
övergödning. De gödande ämnena rinner ut i Kalmarsund och påverkar även 
Östersjön. Dessutom är livet i flera av vattendragen påverkade av att det finns 
vandringshinder för fisk, till exempel dammar. 

Det finns dålig kunskap om olika typer av miljögifter och tungmetaller i våra 
vatten. Åarna och deras status beskrivs mer ingående i ett dokument God vat-
tenstatus i Kalmar kommun år 2015 som samhällsbyggnadskontoret tog fram år 
2006 samt i databasen VISS. Statusklassningar och förslag till åtgärder åskådlig-
görs dessutom i bilaga 2. Dessutom finns förslag på åtgärder på avrinningsområ-
desnivå i databasen VISS (www.viss.lansstyrelsen.se).

Åarna för med sig föroreningar som urlakas från omgivande marker. Kalmar 
kommun har stor jordbruksbygd som bidrar till högt näringsinnehåll.

nävraån
Ån startar och rinner genom skogs- och jordbruksmark i Mönsterås och myn nar i 
Kalmar kommun.  Den är troligen påverkad av övergödning från jordbruk, enskilda 
avlopp, skogsbruk och miljögifter. Möjliga åtgärder kan vara att skapa våtmarker, 
fånggrödor och skyddszoner i jordbruksområden och ombyggnad av enskilda avlopp.

Snärjebäcken
Till Snärjebäckens huvudavrinningsområde hör bäckarna Torsbäcken, Ryssbyån, 
Norrebäcken, mynningen Bockskärs skärgård och Stensjön.
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Avrinningsområden för vissa vattendrag.

Bäcken startar kring Stensjön i Nybro kommun och rinner genom ett kultur-
landskap med höga naturvärden mot Kalmar kommun och mynnar strax norr 
om Skäggenäshalvön. 

Bäcken kantas av våtmarker, betesmarker och mindre sumpskogar. Den är påverkad 
av försurning, miljögifter och övergöd ning längre nedströms. I år finns vandrings-
hinder för fisk. Möjliga åtgärder kan vara våtmarker, fånggrödor och skyddszoner i 
jordbruksområden och ombyggnad av enskilda avlopp.
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åbyån
Ån startar i skogslandskapet och mynnar slutligen i havet vid Björnö. Inom 
avrinningsområdet finns Läckeby tätort. Den är påverkad av jordbruksverksam-
het och kraftigt rensad och dikad, vilket innebär att vattnet rör sig för fort för att 
hinna renas på naturlig väg innan det når havet. Möjliga åtgärder för att minska 
övergödnings kan vara våtmarker, fånggrödor och skyddszoner i jordbruksområ-
den samt ombyggnad av enskilda avlopp. 

Åbyån ingår i huvudavrinningsområde Kalmar stad med omnejd.

Surrebäcken
Ån startar i skogslandskapet och går genom stora jordbruksarealer för att slutligen 
mynna i Kalmarsund vid Stävlö. Inom avrinningsområdet finns norra delarna av 
Lindsdals tätort. 

Ån är en viktig leklokal för sötvattenlekande fisk, men kraftigt påverkad av över-
gödning. Möjliga åtgärder för att minska övergödningen kan vara våtmarker, fång-
grödor och skyddszoner i jordbruksområden och ombyggnad av enskilda avlopp. 
För att underlätta fiskars fortplantning kan kustnära våtmarker återskapas. 

Ingår i huvudavrinningsområde Kalmar stad med omnejd.

ÖVERSIKT

Snärjebäcken
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Törnebybäcken
Avrinningsområdet utgörs till stor del av jordbruksmark. I området finns delar 
av tätorterna Kalmar, Lindsdal och Smedby. 

Ån är kraftigt påverkad av övergödning och innehåller vandringshinder för fisk. 

Möjliga åtgärder för att minska övergödning kan vara våtmarker, fånggrödor och 
skyddszoner i jord bruks områden samt ombyggnad av enskilda avlopp.

I syfte att underlätta fiskens vandring kan omlöp som möjliggör att ta sig förbi 
vandringshinder anläggas.

Törnebybäcken ingår i huvudavrin nings området Kalmar stad med omnejd.

ljungbyån
Till Ljungbyåns huvudavrinningsområde hör de mindre vattendragen Rås-
bäcken, Holmabäcken, Smedtorpsån, Äspebäcken, mynningen Hossmoviken, 
Västrakullabäcken, Gunnaboån, S:t Sigfridsån, Bolanders Bäck och Starbäcken.

Ljungbyån är kommunens största å. Den startar i de västra delarna av Nybro 
kommun och mynnar i Kalmarsund i höjd med Hossmo. 

ÖVERSIKT

Hagbyån
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Ån rinner i huvudsak genom odlingsbygd. Den är påverkad av miljögifter, för-
surning och vandringshinder för fisk. 

Ån påverkar främst Kalmarsund med övergödande ämnen och möjliga åtgärder 
kan vara våtmarker, fånggrödor och skyddszoner i jordbruksområden och om-
byggnad av enskilda avlopp, liksom exempelvis omlöp för fisk.

Hagbyån
Till Hagbyåns huvudavrinningsområde hör bäckarna Svartabäcken, Jansabäcken, 
mynningen vid Kalmarsund, Vänsjösjön och Källan.

Hagbyån sträcker sig från Emmaboda kommun till Kalmarsund och mynnar i 
höjd med Kolboda. Hagbyån är en viktig vattenresurs. Från ån tas vatten som 
infiltreras för att bilda dricksvatten.

Det finns problem med miljögifter (kvicksilver), försurning, fysiska föränd ringar, 
övergödning och vandringshinder för fisk. 

Möjliga åtgärder kan vara våtmarker, fånggrödor och skyddszoner i jord bruks-
områden samt ombyggnad av enskilda avlopp och omlöp för fisk.

Halltorpsån
Halltorpsån sträcker sig från sydöstra delen av Emmaboda kommun samt södra delen 
av Nybro kommun och mynnar i Värnanäs. Den är påverkad av miljögifter, försurning 
och övergödning och fysiska förändringar. Kommunen kalkar ån vid Skärvsjö.

Möjliga åtgärder för att minska problemen med övergödning kan vara att skapa våt-
marker, fånggrödor och skyddszoner i jordbruksområden samt ombyggnad av enskilda 
avlopp.

Bruatorpsån
Bruatorpsån sträcker sig från Påryd i norr till Blekinge län i söder. Avrin nings-
området ligger till största delen i Torsås kommun och består av skogs- och jord-
bruksmark. Glasholmsån är ett biflöde av Bruatorpsåns avrinningsområde. Den 
ligger till viss del i Kalmar kommun.  

Ån är påverkad av övergödning, miljögifter (kvicksilver), försurning och vand-
ringshinder för fisk. 

Möjliga åtgärder kan vara att anlägga våtmarker, fånggrödor och skyddszoner i 
jordbruksområden samt ombyggnad av enskilda avlopp.

ÖVERSIKT

 

Att fokusera på

Sjöar och vattendrag påverkas av mycket annat än spillvatten. För att uppnå målet med 
god status på alla vatten måste åtgärder vidtas överallt i samhället. 
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ÖVERSIKT

kuST OcH SkäRGåRD
Allt kustvatten i Kalmar kommun ligger i riskzonen för övergödning. Medvetna 
miljösatsningar görs för att minska övergödningen av hav, sjöar och vattendrag. 
Exempelvis utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, våtmarker, latrintöm-
ningsstationer för småbåtar, fånggrödor och skyddszoner i jordbruksområden, 
dagvattenrening och ombyggnad av enskilda avlopp. 

Båtlivet i Kalmar kommun innebär påverkan på livsmiljön i Östersjön. Havet 
har låg salthalt, och många organismer lever på gränsen till vad de tål. 

Båtbottenfärger kan läcka zink, bly och koppar. De innehåller ofta också växt-
gifter som förhindrar att svampar och organismer fäster på båtens botten. 

Trots utveckling av bättre båtmotorer använder många fortfarande sina äldre två-
taktsmotorer och bensin som påverkar miljön negativt, genom att vattenlevande 
organismer får störningar på fortplantningsförmågan, förhindrad tillväxt med 
mera. Alkylatbensin har börjat säljas som minskar utsläppen av skadliga ämnen. 

Toalettutsläpp från fritidsbåtar bidrar med både övergöd ning och algblomning. 
Urin från en enda person under ett dygn innehåller tillräckligt mycket fosfor 
för att producera ett kilo alger i vattnet. Vid Svensk nabben, Kullö, i Kalmar 
gästhamn, på Stora hatten (Klubbholmen) och Ekenäs finns nu stationer för 
latrintömning, se karta på nästa sida. Det kan behövas en även på Revsudden/
Skäggenäs.

Det finns toaletter på ett antal platser dit småbåtsägare söker sig. I Västra sjön 
finns en vattentoalett på ön Stora hatten som sköts av ett segelsällskap och en 
mulltoa på Tonskär som sköts av kommunen. Vid Ljungnäs finns en mulltoa på 
Getterö och på Storö två torrdass. Dessa behöver bytas ut på sikt.

 
Att fokusera på

Kustvattnet påverkas av mycket annat än avloppsvatten. För att uppnå målet med god 
status på alla vatten måste åtgärder vidtas överallt i samhället.
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Kalmarsund

Båtlatriner i Kalmar kommun.
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Kalmar är en del av Kalmarsundsregionen som  
erbjuder hög livskvalitet. Vi är en av de ledande  
kommunerna i arbetet för en friskare Östersjö.

Vision Kalmar 2020
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Va-policyn är ett styrdokument för planering och projekte-
ring. Den ger stöd och vägledning vid pröv ning av vatten- 
och avloppsfrågor. 

Mål OcH SyfTE
•	 Va-policyn ska vara vägledande mot långsiktig hållbar vattenförsörjning och 

avloppsbehandling.
•	 Va-policyn ska ange riktlinjer för kommunens och bolagens va-planering och 

hantering av vatten- och avloppsfrågor.
•	 Va-policyn ska bidra till att skydda miljö och hälsa, samt vara ett tillämp bart 

underlag för framtida utvecklingsbehov i kommunen.

kOMMunEn SkA:
•	 I va-planeringen långsiktigt värna om miljön och invånarnas hälsa.
•	 Ha en god beredskap inför klimatförändringens effekter kring befintlig och ny 

bebyggelse.
•	 I första hand planera bebyggelse i områden med kommunal va-försörj ning, i 

andra hand verka för en lokal va-lösning som anpassas efter platsens förutsätt-
ningar och krav.

•	 Verka för att begränsa utsläpp av föroreningar till grundvatten, sjöar, vattendrag, 
kust och hav.

•	 Långsiktigt trygga försörjning av dricksvatten genom att vattenförekomster 
skyddas och brukas uthålligt.

•	 Prioritera vattenförsörjningsintresset högst inom fastställda vattenskyddsområden 
samt prioriterade vattenförsörjningsområden. 

•	 Verka för en hållbar dagvattenhantering med inriktningsmål enligt nedan.
•	 Verka för kretsloppsanpassade lösningar vid planering, exploatering och förvalt-

ning. 
•	 Verka för återföring av näringsämnen till åkermark.

VA-föRSöRJnInG InOM kOMMunAlT VERkSAMHETSOMRåDE
•	 Huvudmannen ska ansvara för långsiktig hållbar vattenförsörjning inom verk-

samhetsområdet.
•	 Ledningsnätet ska saneras för att minska bräddningar och källaröver svämningar.
•	 Renovering och utbyggnad av övervakningssystemet för att optimera driften av 

va-anläggningarna.
•	 Bidra till att öka medborgarnas insikt och förståelse för vatten genom informa-

tion om vattnets kretslopp.

Va-polIcY
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POLICY

VA-föRSöRJnInG uTAnföR kOMMunAlT 
VERkSAMHETSOMRåDE
•	 Allt spillvatten ska ha fullgod rening där högre krav (hög skyddsnivå) ställs i 

känsliga områden, till exempel vid sjöar, vattendrag, kust- och vattenskyddsom-
råden.

•	 Kretsloppsanpassade anläggningar eftersträvas i den mån det går att omhänderta 
avloppsfraktionerna för återföring till åkermark.

•	 Utöka det kommunala verksamhetsområdet och ansluta så många fastigheter 
som möjligt enligt fastställd prioritering.

Mål föR En HållBAR DAGVATTEnHAnTERInG
•	 Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.
•	 Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt värde-

full natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.
•	 Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från estetisk, biolo-

gisk och säkerhetssynpunkt.
•	 Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. Reningsåtgär-

der ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.
•	 Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minskas, både vad 

gäller föroreningar och fl öden

Hållbar dagvattenhantering är såväl säkert 
som värdeskapande och miljömässigt. 
Principen kännetecknas av en långsam 
avrinning, infi ltration så långt som 
möjligt, stor kapacitet för 
extremsituationer och en 
höjdsättning som skyddar 
mot översvämningar. 
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Kalmar dämme
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Va-planen är den tredje delen i va-planeringen för Kalmar 
kommun. I denna del finns konkreta, tidssatta planer för 
va-försörjningen i kommunen. Planen har sin utgångspunkt 
i behoven som identifierats i va-översikten och de strategiska 
riktlinjerna i va-policyn.

Va-planen ska aktualitetsprövas tillsammans med översikts-
planen minst en gång per mandatperiod.

Va-policyn ska tillämpas i allt arbete med åtgärderna som 
tas fram i va-pla nen. 

Dricksvatten

BEHOV uTIfRån VA-öVERSIkT  
OcH VA-pOlIcy
•	 En kommunal vatten för sörj nings plan 

behöver tas fram. Den ska även omfatta 
behov inför framtiden. 

•	 Framtida vattenförsörjning ur ett mellan-
kommunalt per s pektiv behöver utredas.

•	 Revidering av föreskrifter för kom-
munala vattenskyddsområden behöver 
intensifieras.

•	 Utredning av vilka kommunala reserv-
vattentäkter som behöver skydds område 
behöver göras.

•	 Kvalitet och behov av skydd för icke kom-
munala vatten täkter som försörjer fler än 
50 personer eller där vatten uttaget är mer 
än 10 m3 per dag behöver utredas.

•	 Hushåll med privat dricksvatten brunn 
behöver regelbunden in for ma tion om 
hur man får så bra vatten som möjligt i 
sin brunn.

•	 Boende inom vattenskydds områden be-
höver information/tillsyn och försiktig-
hets mått.

Va-plan
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En kommunal vattenförsörjningsplan ska tas fram med den regionala som 
grund. Den ska innehålla en redovisning av grundvattenfrågor samt visa på vat-
tenbehov i dag och i framtiden. Den ska också identifiera viktiga vattenresurser 
och bristområden. Den regionala vattenförsörjningsplanen pekar ut framför allt 
vattenbrist under sommarhalvåret som en stor fråga för framtiden. Det finns 
redan ett känt behov av ytterligare uttagsbrunnar i Nybroåsen. Detta utreds sepa-
rat, men kommer även att behandlas i vattenförsörjningsplanen.

Vattenförsörjningsplanen bör också fokusera på mellankommunala frågor som 
exempelvis Hagbyån, som rinner från Nybro kommun. Säkrandet av alternativ 
ytvattentäkt (exempelvis Allgunnen/Alsterån) för konstgjord infiltration är också 
en större regional fråga.

Revidering av vattenskyddsföreskrifter är ett pågående arbete som måste in ten sifi-
eras för att alla föreskrifter ska hinna aktualiseras inom rimlig tid. I arbetet måste 
skyddsområdena anpassas så att de ger tillräckligt skydd för vattenförekomsten.

Vi har i dagsläget viss kunskap om större enskilda vattentäkter men den behöver öka. 
Enligt åtgärdsprogrammet i vattenförvaltningen ska kommunerna inrätta skydd för 
dessa vattentäkter. Vi behöver dels öka vår kunskap om dessa vattentäkter och dels 
utreda om behov av skydd finns och hur sådant skydd i så fall ska vara utformat. 

Innehavaren av en enskild dricksvattenbrunn ansvarar själv för vattenkvalitet i sin 
brunn. Detta är troligen okänt för många och samma gäller hur man bäst skyddar 
sin brunn. En del information om detta lämnas till hushållen, men mer behövs. 

PLAN

åTGäRD AnSVAR TIDplAn

Kommunal vattenförsörjningsplan. Kommunstyrelsen 2018

Utred vattenbehov ur ett mellankom-
munalt perspektiv.

Kommunstyrelsen
Inom arbetet med vat-

tenförsörjningsplan.

Utredning av vilka kommunala reservvat-
tentäkter som behöver skyddsområden.

Kalmar Vatten AB
Inom arbetet med vat-

tenförsörjningsplan.

Revidering av befintliga vattenskydds-
föreskrifter.

Kalmar Vatten AB
Omedelbart 
klart 2020.

Utred kvalitet och behov för icke kom-
munala vattentäkter som försörjer fler 
än 50 personer eller har vattenuttag 
om mer än 10 m3 per dag.

Samhällsbyggnads-
nämnden

2016

Information till hushåll med egen 
dricksvattenbrunn.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Fortlöpande.

Information/tillsyn för boende i 
vattenskydds område.

Kalmar Vatten AB 
Samhällsbyggnads-

nämnden
Fortlöpande.

Tabell 14. Åtgärdsförslag för dricksvatten.
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Vid inspektioner på lantbruk tas frågan om gödsel- och bekämpningsmedels-
spridning intill dricksvattenbrunnar upp. Detta är en viktig fråga och bör dis-
kuteras även i fortsättningen. Boende inom vattenskyddsområden behöver vara 
extra försiktiga med hur man hanterar gödningsmedel och bekämpningsmedel. 
Kunskaps överföring kan ske både via information och tillsyn över att vatten-
skyddsföreskrifter följs.

PLAN

Spillvatten 

BEHOV uTIfRån VA-öVERSIkT OcH VA-pOlIcy
•	 Det stora reningsverket vid Tegelviken behöver byggas om.
•	 Arbetet med att sanera ledningsnätet och minska antalet bräddningar behöver 

fortsätta.
•	 Informationsinsatser som syftar till väl fungerande spillvattenrening behövs.
•	 Fler områden behöver anslutas till det kommunala va-nätet utifrån en fastställd, 

genomtänkt prioriteringsordning.
•	 Arbetet med åtgärdskrav på bristfälliga enskilda avloppsanläggningar behöver 

fortsätta.
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PLAN

åTGäRD AnSVAR TIDplAn

Nytt reningsverk vid Tegelviken eller 
på annan plats.

Kalmar Vatten AB 2023

Bättre övervakning av pumpstatio-
ner/bräddning.

Kalmar Vatten AB
Radiokommunikation till 
samtliga pumpstationer 

2018.

Fortlöpande information till bru-
karna av den allmänna va-ledningen.

Kalmar Vatten AB Fortlöpande.

Anslut fler områden till kommunalt 
va enligt fastställd prioriteringsord-
ning.

Kalmar Vatten AB
Enligt  

Utredningsplan för kommu-
nalt spill- och dricksvatten.

Ställ åtgärdskrav på alla bristfälliga, 
enskilda avlopp.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Färdigt 2018.

Tillsyn över att fastigheter ansluts 
till det kommunala spillvattennätet 
inom verksamhetsområden.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Ett år efter utbyggnad är 
färdig.

Information till innehavare av en-
skilda avloppsanläggningar.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Fortlöpande.

Tabell 15. Åtgärdsförslag för spillvatten.
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PLAN

Reningsverket i Tegelviken är gammalt och har problem med framför allt 
kväve-reningen. Det ligger dessutom i ett område som riskerar att svämma över 
om havsvattennivån höjs. Kalmar Vatten AB har tagit ett inriktningsbeslut för 
nybyggnation av vattenreningsdelen med förbättrad kväve- och fosfor reduktion. 
Vid nybyggnationen tas hänsyn till höjd havsnivå.

Bräddningar är ett problem som uppstår framför allt vid kraftiga regn och snö-
smältning. Bräddningar går inte att undvika helt, idag styrs de vid hydraulisk över-
belastning i första hand till bräddpunkter med avslamningsmagasin. Med bättre 
driftövervakning av pumpstationer förebyggs bräddning, bland annat med hjälp av 
larm vid hög nivå. 

Kalmar Vatten AB arbetar med olika informationsinstatser till brukare av den 
allmänna va-anläggningen, informationskampanjer i tidningar, studiebesök på 
reningsverket med mera. Hemsidan är en viktig informationskälla för brukare där 
aktuella driftstörningar eller andra händelser finns. Här kan man också ladda ned 
va-taxan, ABVA och olika ansökningsblanketter.

Utredningsplanen för kommunalt spill- och dricksvatten ger en väl genomtänkt 
prioriteringsordning för utbyggand av nya områden för kommunal va-försörj-
ning såväl ur ekonomisk som miljömässig synvinkel. Utredningsplanen ger dess-
utom riktlinjer för hur man ska hantera avloppsfrågor i områden som på sikt ska 
anslutas till det kommunala nätet samt hur tillsyn ska bedrivas. Genom att följa 
utredningsplanen och följa upp att alla avlopp ansluts när det kommunala nätet 
dras fram säkerställs en god och hållbar spillvattenhantering.

Arbetet med att ställa krav på enskilda avlopp följer en åtgärdsplan som Samhälls-
byggnadsnämnden fastslagit. Enligt planen ska alla avlopp vara genomgångna till 
år 2014, men arbetet är betydligt mer tidskrävande än vad man kalkylerade när 
planen antogs. Översiktsplanen fastslår att alla enskilda avlopp ska vara genom-
gångna inom fem år. Det innebär att arbetet måste intensifieras.

En enskild avloppsanläggning kan kräva en del skötsel för att fungera optimalt. 
Därför är det viktigt med information till hushållen, inte minst om vilka regler 
som gäller när flera hushåll ska gå samman i en gemensam anläggning.
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PLAN

åTGäRD AnSVAR TIDplAn

Utreda vilka områden som drabbas av över-
svämningar. Ta fram en handlingsplan med 
åtgärder för prioriterade områden.

Kalmar Vatten AB 2016

Komplettera VA-planen med prioriteringsord-
ning och tidplan för åtgärder på förorenat 
dagvatten

Kalmar Vatten AB 
tillsammans med 

Samhällsbyggnads-
nämnden.

2016

Följ inriktningsmålen för en hållbar dagvatten-
hantering.

Olika beroende på 
typ av åtgärd.

Omedelbart och 
kontinuerligt.

Se över och vid behov förbättra befintliga anlägg-
ningar för dagvattenrening.

Kalmar Vatten AB 2016

Dagvatten 

BEHOV uTIfRån VA-öVERSIkT OcH VA-pOlIcy
•	 Utreda vilka problem som finns i kommunen gällande översvämningar som kan 

kopplas till begränsad kapacitet i kommunalt ledningsnät.
•	 Komplettera va-planen med prioriteringar och tidplan för åtgärder gällande 

utsläpp av förorenat dagvatten.
•	 Befintliga dagvattenreningsanläggningar behöver tillsyn och skötsel för att 

fungera optimalt.
En utredning behöver göras för att identifiera vilka områden som drabbas 
oftare än andra av översvämningar kopplade till begränsningar i ledningsnätet. 
En handlingsplan behöver sedan tas fram där åtgärder prioriteras områdesvis. 

Dagvatten kan innehålla höga halter av såväl farliga ämnen (tungmetaller, olja 
etc) som näringsämnen och har därför stor påverkan på vattenkvaliteten. Vissa av 
utsläppspunkterna behöver åtgärdas för att minska föroreningsbe last ningen på våra 
vatten. För detta behöver man fastställa en prioriteringsordning och tidsplan. 

Dagvattenpolicyn tillämpas redan nu vid planering och byggande. Inriktnings-
målen för en hållbar dagvattenhantering tillsammans med de strategiska riktlin-
jer som denna va-plan innehåller ger ännu bättre underlag för bedömningar i 
kommunens arbete.

Många dagvattenanläggningar anlades för 10-15 år sedan. De behöver ses över 
och restaureras. Detta är ett redan pågående arbete, men tas ändå med i va-
planen för att få en heltäckande bild av dagvattenhanteringsfrågan. Målet är att 
varje anläggning för dagvattenrening ska ha en skötselplan.

Tabell 16. Åtgärdsförslag för dagvatten.
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PLAN

pRIncIpER föR DAGVATTEnHAnTERInG
Dagvatten är ett naturligt element. Möjligheterna att med en öppen dagvat ten han-
tering öka trivseln, skapa bättre biologiska förutsättningar och få en mer estetiskt 
tilltalande miljö ska tas tillvara. En sådan hantering skapar även pedagogiska värden. 

Områdets karaktär samt krav på tillgänglighet och rening påverkar hur dagvat-
tenhanteringen utformas. All dagvattenhantering ska ske på ett säkert sätt och 
inte medföra olägenheter för vare sig människor, byggnader/anläggningar eller 
djur- och växtliv. 

En hållbar dagvattenhantering har följande principer:

•	 Angrip föroreningskällorna. 
•	 Minska andelen hårdgjord yta vid exploatering utifrån platsens förutsättningar.
•	 Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa möjlighet 

för infiltration av dagvatten.
•	 Lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens förut-

sättningar.
•	 Eftersträva öppen dagvattenhantering.
•	 Rena dagvatten när det behövs.
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Då markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt omhänder-
tagande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet avledas i 
traditionella ledningar och vid behov renas på annan plats.

föroreningskällor
Den mest hållbara lösningen är att begränsa användningen av miljöfarliga äm-
nen redan vid källan. Exempel på sådana förebyggande åtgärder är:

•	 Använd material som minimerar tillskott av föroreningar till dagvattnet.
•	 Använd kemikalier som är minst skadliga ur miljösynpunkt.
•	 Undvik att använda koppartak och material med förzinkade ytor (till exempel 

belysningsstolpar med mera) som inte har förseglats (till exempel genom lack-
ning). Väljs ändå dessa material måste reningsåtgärder vidtas.

•	 Tvätta inte fordon på ytor (till exempel garageuppfart) som har avledning till 
det allmänna dagvattensystemet. Detta gäller även om miljövänliga avfettnings- 
och rengöringsprodukter används.

•	 Lagra och hantera kemikalier med mera utomhus och inomhus så att ingen risk 
för spill/läckage finns.

•	 Utveckla underhållsmetoder samt underhållsrutiner som tar bort skadliga ämnen 
innan de når dagvattnet.

lokalt omhändertagande av dagvatten
Ett lokalt omhändertagande innebär att dagvatten tas omhand nära källan. 
Man strävar efter att efterlikna naturens eget sätt att hantera dagvattnet genom 
avdunstning, fördröjning och infiltration nära källan. Den naturliga vattenbalan-
sen i ett område ska behållas så långt det är möjligt. Detta åstadkoms genom att 
rena och hantera dagvatten i det område där det bildas.

Lokalt omhändertagande av dagvatten fungerar inte bra överallt. Områdets geo-
logiska förutsättningar och grundvattennivå är avgörande faktorer. Där befintlig 
mark innehåller föroreningar kan det vara olämpligt med lokalt omhänderta-
gande, då dessa föroreningar kan spridas vidare med dagvattnet.

Innan lokalt omhändertagande av dagvatten används inom områden med skyd-
dat dricksvatten eller förorenad mark ska alltid en riskbedömning göras.

Fördelar
•	 Belastningen på ledningsnät och recipienter minskar.
•	 Jämnare flöden till recipienter och i förekommande fall ledningsnät.
•	 Estetiska och pedagogiska värden.
•	 Minskade anläggningskostnader (mindre behov av utökade ledningsnät).
•	 Ökad flora och fauna i lokalområdet.
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PLAN

nackdelar
•	 Förhöjd vattenhalt i markytan med sämre hållfasthet/möjligheter till markut-

nyttjande.
•	 Ökade driftskostnader för till exempel dammar.
•	 Risk för infiltration av förorenat vatten.
•	 Platskrävande
•	 Försämrar exploateringsgraden

öppen dagvattenhantering
Även där lokal fördröjning av dagvattnet har tillämpats kan ytterligare avledning 
behövas. I dessa fall bör öppen dagvattenhantering eftersträvas i form av så kallad 
trög avledning, exempelvis svackdiken och kanaler. Om befintliga förhållanden 
medför att en dagvattenledning är enda altenativet vid källan ska möjligheterna 
att övergå till öppen dagvattenhantering längre ner i systemet eftersträvas.

En öppen dagvattenhantering skapar möjligheter att:

•	 Använda dagvattnet som en positiv resurs, såväl gestaltningsmässigt och rekrea-
tionsberikande som pedagogiskt.

•	 Gestalta dagvattenhanteringen efter områdets förutsättningar, användningsom-
råden och tillgänglighetskrav.

•	 Samordna dagvattenhanteringen med de allmänna grönstråken/ 
områden.

•	 Gynna biologisk mångfald i såväl djur- som växtliv.

Rening
Dagvatten som är så förorenat att det inte kan tas emot direkt av en recipient ska 
renas. Vid bedömning av reningsbehov och val av reningsmetod kan kapitlen om 
klassificering av dagvatten och recipienter ge vägledning.

ledningsnät
Då markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt omhänderta-
gande av dagvatten eller öppen dagvattenhantering får dagvattnet avledas i dagvat-
tenledning och renas vid behov på annan plats.
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RIkTlInJER föR DAGVATTEnHAnTERInG

fysiska planeringsprocessen
Tidigt i detaljplanearbetet ska förutsättningarna klargöras för vilken typ av dag-
vattenhantering som är lämplig i det tänkta exploateringsområdet. Det är av stor 
betydelse att se aktuellt område i ett större sammanhang. Det är kommunens 
inriktning att kommunala dagvattenanläggningar ska placeras på kommunalägd 
allmän platsmark och inte på kvartersmark.

Riktlinjer dras upp för hur till exempel vattenförsörjning och avlopp ska ordnas, 
hur naturintressen ska tillvaratas samt hur dagvattenhantering ska ske. Hänsyn 
tas till geologiska, hydrologiska samt topografiska förhållanden inom området 
samt hur området förhåller sig till omgivningen. Förutsättningar för samnyttjan-
de av marken för park, rekreation, naturvårdsintressen, pedagogik, lek, dagvatten 
m m ska beaktas. I detaljplanen måste tillräckliga ytor finnas för den dagvatten-
hantering som är lämplig i området. En kvot grönyta/hårdgjord yta kan faststäl-
las för att säkerställa tillräckliga infiltrationsytor.

I en förprojektering läggs grunderna för dagvattenhanteringens tekniska funk-
tion och gestaltning efter områdets/platsens förutsättningar, kommande krav 
(tillgänglighet, verksamheter med mera) och ekonomiska möjligheter. 

Gestaltningen av dagvattenhanteringen är viktig och ska vara en del av områdets 
gestaltning i helhet. En central och urban miljö kräver andra gestaltningsgrepp 
än till exempel ett läge utanför den centrala staden. 

Stor vikt läggs vid säkerhetsaspekten. Staket och stängsel bör i möjligaste mån und-
vikas då detta dels kan ge en falsk känsla av trygghet och dessutom ge ett onaturligt 
intryck. Säkerheten bör i stället lösas genom till exempel flacka lutningar och låga 
vattennivåer samt anpassning av gestaltningen till områdets funktion. 

En översiktlig höjdsättning med utgångpunkt i områdets topografi ska också 
göras såväl som en kostnadsbedömning för anläggning, drift och underhåll. De-
taljplanen ska ange vad som ska vara allmän platsmark respektive kvartersmark, 
samt hur ansvaret för anläggande och skötsel ska fördelas. I kapitlet Ansvarsför-
delning beskrivs mer utförligt hur ansvaret för olika delar av dagvattenhante-
ringen fördelas på kommunala förvaltningar och bolag. 

Dagvattenhanteringen regleras med planbestämmelser och dessa förtydligas i 
planbeskrivningen. För ytterligare råd vid planering och utformning av dag-
vattenhantering hänvisas till Boverkets allmänna råd samt Svenskt Vattens 
publikation P105.
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Exploatering av tidigare obrukad mark

•	 Eftersträva i första hand lokalt omhändertagande vid källan. Där förutsättningar 
för detta saknas bör vattnet fördröjas och utjämnas, helst genom öppen hante-
ring, innan avledning sker till ledningsnät eller recipient.

•	 Rena förorenat dagvatten så nära källan som möjligt.
•	 Lägg stor vikt vid gestaltningen när det gäller utformning/val av dagvat tenhantering. 

Den ska harmoniera med området i övrigt och ta tillvara dess naturliga förutsätt-
ningar/ingå som en del av områdets kommande funktion och utseende.

•	 Maximera flernyttjande av marken för park, lek, rekreation, dagvattenhantering, 
med mera.

åtgärder i bebyggd/exploaterad miljö
Äldre områden har ofta ett konventionellt dagvattensystem där vattnet leds direkt 
ner i ledningar och ut till recipient utan föregående fördröjning eller rening. Vid 
förändringar i den befintliga miljön bör detta ses över.

•	 Återskapa om möjligt kulverterade diken och vattendrag.
•	 Se över möjligheterna att övergå till öppen dagvattenhantering, helt eller till viss del.
•	 Titta på materialval vad gäller både tak på byggnader samt markytor. Ändra till 

miljövänliga/genomsläppliga/fördröjande material där så är möjligt.

Drift och underhåll
Hög städningsstandard på de hårdgjorda ytorna (gator, parkeringsplatser) mins-
kar föroreningar till dagvattnet.

•	 Undvik i möjligaste mån gödsling av gräs- och planteringsytor.
•	 Se till att vatten och snö från hårdgjorda ytor infiltreras i grönytor och inte leds 

direkt till ledningssystem eller recipienter.
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Snöhantering
Snö i tätorter innehåller en mängd olika föroreningar; tungmetaller, kolväten, 
näringsämnen och suspenderat material. Det är framförallt när snön legat kvar 
en tid på trafikerade ytor som föroreningarna ackumuleras. Därför får snö som 
röjs från dessa ytor inte tippas direkt i vattendrag/sjöar/havet. Upplagsytor för 
snömassor anordnas så att de kan kontrolleras och att smältvattnet i förekom-
mande fall kan renas innan det når recipienterna. Korta transportsträckor är 
viktigt och många mindre upplag bör prioriteras framför få och stora.
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uTfORMnInGSAnVISnInGAR
Dagvattnet ska ses som en positiv resurs i gestaltningen av stadsrum. Genom att synlig-
göra och lyfta fram vattnet fås såväl ekologiska och pedagogiska som estetiska fördelar. 

Utformning och val av dagvattenhanteringsmetod ska väljas så att den passar in i 
och bidrar positivt till gestaltning och funktion av området i övrigt. 

Vilken typ av anläggning som väljs beror också på om syftet är att endast 
fördröja eller även att rena. Dagvattenhanteringen ska anläggas på ett säkert, 
funktionellt, estetiskt, ekonomiskt och biologiskt sätt och utgöra en naturlig del 
av stadsmiljön.

Slänter ska utformas så att de minimerar risken att någon ramlar ner i vatten 
djupare än 20 cm. Det är också viktigt att möjligheten fi nns att lätt ta sig upp 
om olyckan ändå skulle vara framme. Det är alltid anläggningens ägare som an-
svarar för säkerheten. Byggherren har ansvaret för att nya anläggningar utformas 
så säkert som möjligt.

Exempel på utformningsprinciper:

•	 Slänterna vid en dagvattenanläggning bör inte vara brantare än 1:5 och 1:20 är 
eftersträvansvärt.

•	 Där slänten blir längre än 4 meter bör den delas in i två etapper med ett minst 1 
meter brett vilplan mellan.

•	 De djupaste partierna av anläggningen bör vara max 1 meter vid normalvatten-
stånd.

•	 Ett varierande djup ger goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv.
•	 Inga stängsel bör fi nnas.
•	 Anläggningar som byggs i nära anslutning till större vägområden ska utformas 

så att de kan stängas av i händelse av olyckor med förorenande utsläpp.
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AnSVARSföRHållAnDEn
Ansvaret för att beakta dagvattenfrågorna i den fysiska planeringen och dag-
vattenhanteringen inom kommunen är fördelat på olika aktörer. En sammanfatt-
ning över vilket ansvar kommunen har inom sin organisation har sammanställts 
i tabellerna nedan. De visar hur ansvaret är fördelat under de olika processerna 
planering, projektering, byggande samt drift och underhåll. Beskrivningen görs 
med detaljplaneprocessen som utgångspunkt.

De politiska nämnderna har efter beslut om delegering från kommunfullmäk-
tige, ansvar att utföra arbete inom respektive verksamhet. 

Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Serviceförvaltningen 
och Kalmar Vatten AB har i sin tur i uppdrag från respektive nämnd/styrelse att 
utföra det praktiska arbetet. Inom ramen för va-planen har ett dokument tagits 
fram med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunens förvaltar-
organisation Serviceförvaltningen och Kalmar Vatten AB. Den överenskomna 
ansvarsfördelningen har lagts in i föreliggande ”… kapitel, Ansvarsförhållanden, 
i övergripande form. För mer detaljer hänvisas till ursprungsdokumentet ”För-
tydligande av ansvar för dagvattenhantering”.

Utöver den kommunala organisationen finns även andra parter som har ett stort an-
svar i olika skeden, till exempel byggherrar, exploatörer, konsulter och entreprenörer.

förvaltningarnas roller

Kommunledningskontoret
Planutskottet är kommunstyrelsens beredande organ för mark- och exploate-
ringsfrågor. Utskottet beslutar om prioritering av planarbete.

Kommunledningskontoret är kommunens markägare och kan ha olika roller i 
detaljplaneprocessen beroende på om det är kommunen som äger marken i detalj-
planen eller inte. 

Är kommunen markägare är Kommunledningskontoret beställare av detaljplanen 
och genomförandet av den.

I de fall kommunen inte är markägare är Kommunledningskontoret med för att 
bevaka kommunala genomförandefrågor. Omfattar en detaljplan allmän platsmark 
med kommunalt huvudmannaskap, antingen befintlig eller sådan som ska byggas 
ut, tecknar Kommunledningskontoret exploateringsavtal om detta.

Kommunledningskontoret ska beakta dagvattenfrågor i detaljplanering och exploa-
tering. 
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Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram översiktsplaner och detaljplaner. 
Nämnden fattar beslut om antagande av ”enklare” planer. Kommunfullmäktige fat-
tar beslut om antagande av planer som är av stor vikt eller principiell betydelse.  

Vad gäller dagvatten ska Samhällsbyggnadskontoret se till att samtliga ingående 
parter i detaljplanen involveras tidigt samt att dagvattenfrågor lyfts upp i ett tidigt 
skede. Samhällsbyggnadskontoret väger samman dagvattenfrågorna med övriga 
förutsättningar för aktuellt planområde, för att få fram en slutlig hållbar detaljplan.

Park- och Infrastrukturenheten  ansvarar för utveckling, projektering och ny-
byggnation av gator, vägar, parker med mera inom allmän platsmark där kom-
munen är huvudman.

Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet utför tillsyn i enlighet med miljö bal ken. Det 
är deras roll att lyfta upp dagvattenhanteringens eventuella miljömässiga påverkan, 
kopplingen till fastställda miljökvalitetsnormer och eventuella reningskrav. Det kan 
också finnas fall där marken innehåller föroreningar, vilket påverkar utformningen av 
dagvattensystemet för att hindra föroreningsspridning.

Lantmäterimyndigheten finns på Samhällsbyggnadskontoret och ansvarar för hand-
läggning och beslut i lantmäteriförrättningar. I detta sammanhang kan det gälla att 
bilda gemensamhetsanläggningar för dagvatten eller ledningsrätter för kommunala 
dagvattenledningar.

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB (KVAB) har i egenskap av va-huvudman det övergripande ansva-
ret för det allmänna dagvattensystemet vilket omfattar samlad avledning, fördröjning 
och rening av dagvatten. KVAB har även huvudansvaret för dagvatten vad gäller 
utbyggnad, strategier och kompetensutveckling. Det är viktigt att de involveras tidigt 
i planprocessen och bidrar med sin dagvattenkompetens och påtalar eventuella behov 
av ytor för dagvattenanläggningar.

Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen är kommunens utförarorganisation. Produktionsavdelningen 
ansvarar för driften av den allmänna platsmarken inom kommunen, det vill säga 
gator, parker och grönområden. Serviceförvaltningen ansvarar även för dagvatten-
anläggning som bara avvattnar allmän platsmark.

Fastighetsavdelningen ansvarar för ny- och ombyggnad av kommunens fastigheter 
för allmänna verksamheter, till exempel omsorg, skolor, idrott etc.
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planprocessen
Det är viktigt att dagvattenfrågorna lyfts redan på ett tidigt stadium i plan  pro cessen. 
På så sätt skapas bästa förutsättningarna för optimal dagvattenhantering. 

Detta gäller både i översikts- som i detaljplaneskedet. I översiktsplanen är det 
speciellt viktigt att titta på förutsättningarna för dagvattenhanteringen vid val av 
nya exploateringsområden.

Framtagandet av en kommunal dagvattenpolicy och dess implementering har 
lett till ett nära samarbete mellan förvaltningarna i planprocessen. Kalmar Vatten 
AB involveras tidigt, vilket gör att förutsättningar som gäller för dagvattenhante-
ringen i det aktuella området redan på ett tidigt stadium lyfts fram. 

Genom att dagvattenfrågan finns med från början blir det en naturlig del av plane-
ringen och planarkitekten kan använda sig av kunskapen då sammanvägningen av 
intressena för området görs.

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen genom planutskottet beslutar om vilken prioriteringsordning 
som ska gälla för olika planer. 

I de fall kommunen äger marken ansvarar Kommunledningskontoret för att inför 
nya projekt belysa dagvattenhanteringen i underlag för markanvisningstävlingar, 
projektdirektiv och detaljplanebeställningar utifrån underlag från Kalmar Vatten AB.

Kommunledningskontoret är som beställare av detaljplan ansvarig för de kostnader 
som uppstår för framtagandet av planen såsom plankostnader och kostnader för 
utredningar. I de fall en större dagvattenutredning behöver tas fram ska den bekos-
tas av Kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret är ansvarigt för markanvisningsavtal, köp- och tomt-
rättsavtal samt medverkar ibland vid upprättande av arrendeavtal. Vid behov 
regleras utrymme för dagvatten i avtalet.

Kommunledningskontoret som beställare och finansiär av detaljplanen har rollen att 
bevaka att exploateringsintressena tas hänsyn till liksom övriga intressen i detaljplanen.

När marken ägs av annan än kommunen är det fastighetsägaren som genom Sam-
hällsbyggnadskontoret tar fram underlag för en tidig diskussion med Kalmar Vatten 
AB. En av de frågor som ska diskuteras är vilken typ av utveckling och tänkbara åt-
gärder som är aktuella inom exploateringsområdet. Krävs det en dagvattenutredning 
bekostas den av fastighetsägaren/exploatören. Kommunledningskontoret uppgift är i 
det sammanhanget att vid behov upprätta ett exploateringsavtal med exploatören.

Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar formellt om start av detaljplan. Planchefen 
kan besluta på delegation och informerar då Samhällsbyggnadsnämnden. Sam-
hällsbyggnadskontoret ansvarar därefter för arbetet i enlighet med planprocessen.
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Tidig inmätning av höjdförhållanden i aktuellt planområde underlättar pla neringen 
och ger viktig information till planarkitekten. Numera har kommunen tillgång till 
höjddata från Lantmäteriets Ny nationell höjdmodell. För att kunna beakta dagvatten-
hanteringen krävs ett tredimensionellt tänkande. Samordningsansvaret ligger främst 
på planarkitekten men samtliga involverade ansvarar för att bidra med kunskap inom 
sitt kompetensområde.

En höjdsättning av marken inom planområdet är av stor vikt. Noggrannheten kan 
variera men bör vara så detaljerad att den säkerställer den tänkta dagvattenlösning-
en i det aktuella fallet. Det kan även finnas behov att studera detaljlösningar.

Beroende på detaljplanens omfattning behövs en större eller mindre dagvattenut-
redning. Samhällsbyggnadskontoret har ansvar för att behovsprövning görs och att 
dagvattenutredningen ingår i planhandlingarna. Denna utredning kan utföras av 
Kalmar Vatten AB eller konsult beroende på omfattningen av arbetet och resurslä-
get i organisationen.

I detaljplanen ska det ges förutsättningar för en fungerande dagvattenhante ring. 
Det handlar bland annat om att avsätta tillräcklig mark för dagvattenhantering. 
Grönytorna måste räcka till, både för rekreation och dagvattenhantering, och 
parker och grönområden behöver dimensioneras för att rym ma ett flertal funk-
tioner. 

Detaljplanen bör tydliggöra vilka grönytor som är till för dagvattenhantering så att 
dessa ytors andra ändamål också går att tillgodoses. Detta kan innebära att ytter-
ligare grönytor måste avsättas i planen. Samhällsbyggnadskontoret väger samman 
dessa intressen och ansvarar för att beakta de estetiska, rekreativa, ekologiska, eko-
nomiska och praktiska aspekterna av dagvattenanläggningarna. Planbestämmelser 
som rör dagvattenhanteringen ska vara tydliga och genomförbara.

Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen ansvarar för att deras delar av drift- och underhålls aspekterna 
beaktas i planeringen.

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB (KVAB) har ansvaret att ställa krav på dagvattenhanteringen i 
detaljplanen. För att dagvattenaspekten redan tidigt skall kunna tas med i plane-
ringsarbetet är det viktigt att KVAB bidrar med kunskap kring dessa frågor redan 
vid startmötet. 

Till varje projekt behövs en större eller mindre dagvattenutredning, där förutsätt-
ningarna för dagvattenhanteringen i aktuellt planområde klargörs, såväl behov av 
fördröjning som tekniska förutsättningar. 

Dagvattenutredningen innehåller oftast någon typ av förprojektering. Mindre 
utredningar utförs av KVAB. I de fall en mer ingående utredning krävs görs denna 
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av konsult. Större konsultutredningar bekostas av exploatören. När en ny dag-
vattenanläggning planeras är det viktigt att drift- och underhållsaspekterna tas med 
i planeringen redan från början.

I de fall dagvattenhanteringen kräver samråd eller tillstånd från länsstyrelsen är 
det KVAB som ansvarar för den kontakten.

projektering
När en detaljplan tagits fram är det dags att börja projektera för det nya området. 

När det gäller dagvattenhantering kan detta gälla både ledningsdragning (vilken of-
tast hänger samman med gatuprojekteringen) samt projektering av övriga dagvatten-
anläggningar (som i sin tur hänger samman med projekteringen av den allmänna 
platsmarken).

Till projekteringsdelen räknas även hanteringen av bygglov.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för kommunens markfrågor och beställning av 
genomförandet av de detaljplaner där kommunen äger marken. Detta kan till exem-
pel handla om att beställa projektering och utbyggnad av allmän plats. Avseende det 
fastighetsrättsliga genomförandet tecknades ett civilrättsligt avtal mellan kommunen 
och Kalmar Vatten när Kalmar Vatten bildades. Innebörden i detta är att kommunen 
står som lagfaren ägare för VA-anläggningarna men att kommunen överlåter all drift 
och underhåll och förvaltning av dem till Kalmar Vatten. Enligt avtalet ska kom-
munledningskontoret ansvara för att söka ledningsrätt och företräda kommunen i 
lantmäteriförrättningen. Kostnaden för ledningsrätten står Kalmar Vatten för.

Inriktningen är att kommunala dagvattenanläggningar alltid ska ligga på kommun-
ägd allmän platsmark och inte på kvartersmark. I de fall kommunala dagvattenan-
läggningar skulle hamna på privatägd mark är det Kommunledningskontoret som 
företräder kommunen fastighetsrättsligt och ansöker om ledningsrätt och skriver 
avtalsservitut. För utbetalning av ersättning ansvarar Kalmar Vatten för.

Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret bidrar med information som framkommit under plan-
skedet samt ansvarar för att följa upp de krav på dagvattenhanteringen som finns i 
detaljplanen, till exempel hårdgörningsgrad och höjdsättning. Detta görs i sam-
band med att bygglovsansökan inkommer. Därtill ingår ansvar för den estetiska 
och land skapsmässiga delen av dagvattenanläggningar på allmän platsmark.

Utöver sin tillsyn enligt Miljöbalken vad gäller exempelvis reningskrav på dagvatten, 
så ansvarar Miljöenheten för att bedöma resultatet av de eventuella markundersök-
ningar som görs i samband med projekteringen för eventuell prövning.
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Ledningsrätt kan behöva bildas när kommunala ledningar ska dras över kvarters-
mark eller utanför detaljplan. I vissa fall kan fastigheterna också behöva en gemen-
sam anslutning till kommunens dagvattennät, och en gemensamhetsanläggning 
ska inrättas. Ledningsrätt och gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteri-
förrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten på Samhällsbyggnadskonto-
ret. Ansökan om ledningsrätt görs så snart ledningsprojekteringen är klar.

Serviceförvaltningen
I de fall Fastighetsavdelningen på Serviceförvaltningen är projektansvarig ska kontakt 
tas med Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar Vatten AB för att diskutera lösningar 
på de krav som satts i detaljplanen med avseende på dagvattenhanteringen.

Serviceförvaltningen ansvarar för de anläggningar som enbart avvattnar vägar där 
kommunen är väghållare.

Serviceförvaltningen tar tillsammans med Kalmar Vatten AB i vissa fall fram en 
objektsspecifik överenskommelse som reglerar ansvar, anläggningskostnader samt 
framtida drift- och underhållskostnader. De fall när en objektspecifik reglering 
behövs har parterna enats om i ett separat dokument, se ovan.

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB har ansvar för den hydrauliska kapacitetsberäkningen av dag-
vattensystemet och för dimensioneringen av kommunala dagvattenanlägg ningar. 

Under projekteringen tas det i vissa fall fram en objektspecifik överenskom melse 
mellan Serviceförvaltningen och Kalmar Vatten AB där ansvar, anläggningskost-
nader samt drift- och underhållsfrågorna klargörs för den specifika anläggningen. 
En skötselplan ska alltid tas fram för nya dagvattenanläggningar. Respektive 
projektledare på Kalmar Vatten och Samhällsbyggnadskontoret (Park- och infra-
strukturenheten) har ansvar för att överenskommelse och skötselplan tas fram.

Privat exploatör/fastighetsägare
Även en privat exploatör ansvarar för att kontakt tas med Samhällsbyggnads-
kontoret och Kalmar Vatten AB för att diskutera lösningar på de åtgärder som 
detaljplanen kräver med avseende på dagvattenhanteringen.

Byggskede
Byggskedet definieras som den tid under vilken själva dagvattenanläggningen an läggs.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har ingen direkt roll under byggskedet, undantaget 
ekonomisk uppföljning när det gäller frågor som beslutats i planprocessen.

PLAN



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen90

Samhällsbyggnadskontoret
Där nybyggnation kräver bygganmälan enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kallas 
byggherren och dennes kvalitetsansvarige till byggsamråd av ansvarig bygglovs-
handläggare på Samhällsbyggnadskontoret. I byggsamrådet tas dagvattenfrågan 
upp som en av punkterna. Bygglovshandläggaren lämnar ett startbesked efter 
samrådet om alla handlingar är kompletta.

I de fall då Park- och Infrastrukturenheten driver projektet föreligger ansvar för 
samordning och övergripande projektledning under byggskedet.

Miljöenheten har ansvar att utöva tillsyn enligt miljöbalken.

Serviceförvaltningen
I de fall då Fastighetsavdelningen på Serviceförvaltningen är exploatör av 
kvartersmark föreligger ansvar för samordning och övergripande projektledning 
under byggskedet. 

Produktionsavdelningen på Serviceförvaltningen ansvarar för genomförandet av 
en dagvattenanläggning som enbart avvattnar kommunal allmän platsmark en-
ligt den generella överenskommelsen för ansvarsfördelning. I vissa fall läggs dessa 
arbeten ut på extern entreprenad. I de fall en objektspecifik överenskommelse 
tagits fram delar Produktionsavdelningen ansvaret med Kalmar Vatten AB.

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB (KVAB) ansvarar för genomförandet av en allmän dag-
vattenanläggning enligt den generella överenskommelsen för ansvarsfördelning. 
I de fall en objektspecifik överenskommelse tagits fram delar KVAB ansvaret 
med Serviceförvaltningen, vanligtvis Produktionsavdelningen. Oftast kommer 
projektledaren från KVAB och har då huvudansvaret för genomförandet. KVAB 
utför de flesta anläggningsarbetena i egen regi.

I samband med genomförandet ska relationsritningar över objektet tas fram och 
objektet ska överlämnas till respektive driftsavdelning på KVAB och Serviceför-
valtningen. KVAB har även som uppgift att hålla ett ledningsregister för hela 
kommunen. Nya objekt, exempelvis dagvattenledningar för avvattning av gator, 
ska levereras som relationsritningar i digitalt format. I det fall en anläggning 
byggts av en entreprenör  sköts anläggningen under garantitiden av entreprenö-
ren. Övertagande av skötsel sker efter garantibesiktning.

Drift och underhåll
När dagvattenanläggningen är färdigbyggd går den över i ett drift- och under-
hållsskede. I det fall anläggningen byggts av en entreprenör ansvarar denna för 
skötseln under garantitiden.

Samtliga förvaltningar är ansvariga för att dokumentera och utvärdera hela pro-
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cessen, från planskede till färdig anläggning. Det handlar även om att efterfråga 
kunskaper från genomförda objekt. Det är särskilt viktigt att beakta erfarenheter 
från driften i de nya projekt som genomförs.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har ingen roll under drift- och underhållsskedet för-
utom att utvärdera detaljplane- och genomförandeprocessen.

Samhällsbyggnadskontoret
Utöver dokumentation och utvärdering av planerings- och genomförandepro-
cessen har Samhällsbyggnadskontoret ingen roll i drift- och underhållsskedet. 
Miljöenheten har ansvar att utöva tillsyn enligt miljöbalken.

Serviceförvaltningen
Produktionsavdelningen på Serviceförvaltningen har förvaltaransvar för de dag-
vattenanläggningar som enbart har till uppgift att avleda dagvatten från gator, 
vägar, parker och övriga allmänna platser. 

För en allmän öppen dagvattenanläggning där Kalmar Vatten AB är huvudman 
avgränsas förvaltaransvaret av släntkrönet. Ovanför släntkrön ansvarar Service-
förvaltningen för drift och underhåll av ytor. För de delar av anläggningen som 
ligger under släntkrön utför Serviceförvaltningen på uppdrag av KVAB drift och 
underhåll enligt upprättad skötselplan.

Kalmar Vatten AB och Serviceförvaltningen ansvarar för att hydraulisk funktion, 
utformning, rekreativ funktion etc inte ändras utan den andra partens godkän-
nande.

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB har förvaltaransvar för en allmän öppen dagvattenanläggning 
om den inte enbart har till uppgift att avleda dagvatten från gator, vägar, parker 
och övriga allmänna platser. Förvaltaransvaret sträcker sig upp till släntkrön. 
KVAB bekostar och Serviceförvaltningen utför drift och underhåll av anlägg-
ningens slänter, erosionsskydd och vegetation enligt upprättad skötselplan. 

KVAB sköter också allt som är kopplat till anläggningens tekniska funktion, till 
exempel in- och utloppsanordningar, samt utreder eventuella skador som anlägg-
ningen orsakar.

Kalmar Vatten AB och Serviceförvaltningen ansvarar för att hydraulisk funktion, 
utformning, rekreativ funktion etc inte ändras utan den andre partens godkän-
nande.
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Vatten används på många sätt i Kalmar. 
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Ansvarar för att medel 
finns i exploaterings-, 
investerings- och 
driftbudget till hållbar 
dagvattenhantering 
inom nya och befint-
liga områden (ansvar 
KF/KS).

Ansvarar för och hand-
lägger:   
Planbeställning, 
Markanvisningar,  
Köp/Tomträttsavtal, 
arrendeavtal.

Beaktar hantering av 
dagvatten vid val av 
nya exploateringsom-
råden.

Står för erforderliga 
utredningskostnader 
för planer.

Ansvarar för informa-
tion om kommunens 
mål för en hållbar 
dagvattenhantering  
vid försäljning av 
tomtmark till exploatör 
eller privatperson 
samt vid tecknande av 
exploateringsavtal.

SBN beslutar om start 
för planarbete

Ansvarar för planarbe-
tets utförande.

Bjuder in till startmöte.

Inmätning i samband 
med grundkartans 
framtagande.

Ser till att en dagvat-
tenutredning utförs.

Beaktar och sam-
manväger estetiska, 
rekreativa, ekologiska, 
ekonomiska och prak-
tiska aspekter kring 
dagvattenhanteringen 
i detaljplanen.

Ser till att översiktlig 
höjdsättning tas fram.

Sammanväger intressen 
och ger förutsättningar 
i detaljplanen för dag-
vattenanläggning.

Ansvarar för att tillse 
att kostnadsfördelning 
för dagvattenanlägg-
ningen är klar innan 
detaljplanen blivit 
antagen.

Är tillsynsmyndighet 
i enlighet med miljö-
balken (miljöenheten).

Lantmäterimyndig-
heten ger råd och 
handledning kring 
lantmäteriförrättningar

Beaktar drift- och 
underhållsaspekter.

Bevakar dagvattenfrå-
gor i den översiktliga 
planeringen, bland 
annat med hänsyn till 
vattenskyddsområden, 
plats för dammar i 
naturens lågpunkter.

Bevakar och informerar 
om tekniska lösningar 
tidigt i planprocessen 
samt kontrollerar att 
inga för dagvatten 
instängda områden 
planeras. Genomför 
utredningar och för-
projektering.

Utvecklar det befintli-
ga dagvattennätet mot 
mer hållbara öppna 
dagvattensystem med 
bättre rening och 
utjämning av flöden.

Anslår medel i investe-
rings- och driftbudget 
för att på sikt utveckla 
hållbar dagvattenhan-
tering i hela kommu-
nen.

Ställer krav på dag-
vatten i detaljplan.

Beaktar drift- och 
underhållsaspekter.

Söker tillstånd hos LST.

Samråder med LST.

Granskar höjdsättning.

Planerar och bygger på 
privat mark för ett väl 
fungerande dagvatten-
system i enlighet med 
kommunens mål för en 
hållbar dagvattenhan-
tering.

Ansvarsförhållanden

kS/klk SBn/SBk Sn/Sf kVAB fastighetsägaren

I plAnpROcESSEn

KF=Kommunfullmäktige. KS = Kommunstyrelsen. KLK = Kommunledningskontoret. SBN/SBK = Samhällsbyggnadsnämnden 
och -kontoret. SN/SF = Servicenämnden och -förvaltningen. KVAB = Kalmar Vatten AB. 
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Handhar mark- och 
avtalsfrågor.

Upprättar avtal (avtals-
servitut).

Ansöker om lantmäte-
riförrättningar.

Tolkar detaljplanen i 
samband med bygglov.

Tar fram gatunivåer 
som underlag för  
nybyggnadskarta.

Upprättar nybyggnads-
karta.

Ansvarar för att följa 
upp bestämmelser i 
detaljplanen i samråd 
med KVAB.

Informerar om att det är 
olämpligt att använda 
vissa byggnadsmaterial.

Granskar och godkänner 
höjdsättning i bygglovet.

Kontrollerar mark-
undersökningar.

Är tillsynsmyndighet i 
enlighet med miljöbal-
ken (miljöenheten).

Utför projektledning 
och/eller projektering 
av allmän platsmark.

Beaktar och sammanvä-
ger estetiska, rekreativa, 
ekologiska, ekonomiska 
och praktiska aspekter 
i gestaltning av dagvat-
tenlösningar.

Lantmäterimyn-
digheten bildar 
ledningsrätter och 
gemensamhetsanlägg-
ningar i lantmäteriför-
rättningar.

Tar kontakt med SBK 
och KVAB för att dis-
kutera lösningar på de 
krav som satts i detalj-
planen med avseende 
på dagvattenhantering 
på kommunalägd kvar-
tersmark (gäller t.ex. 
skolor, omsorg, etc.).

Deltar i framtagande 
av skötselplaner i 
samarbete med SBK 
och KVAB.

Utför beräkningar av 
hydraulisk kapacitet.

Upprättar skötsel-
planer i samarbete 
med SF.

Tar fram driftinstruk-
tioner för anläggning-
ens tekniska delar.

Anger förbindelse-
punkter på nybygg-
nadskartan.

Utför projektledning 
och/eller projektering. 
Beaktar estetiska, 
rekreativa och ekolo-
giska aspekter.

Tar kontakt med 
SBK och KVAB för att 
diskutera lösningar 
på de åtgärder som 
detaljplanen kräver 
med avseende på dag-
vattenhanteringen.

Nyttjar möjligheter att 
utföra gröna tak och 
andra lösningar för att 
minimera hårdgörning 
av olika ytor och där-
med minska, utjämna 
och rena dagvatten-
flödena.

Undviker byggnads-
material av främst 
obehandlad koppar 
och zink.

kS/klk SBn/SBk Sn/Sf kVAB fastighetsägaren

I pROJEkTERInGSfASEn
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Har byggsamordning 
och projektledning av 
anläggningar på allmän 
platsmark.

Kallar till byggsamråd 
med byggherre och 
kvalitetsansvarig.

Ansvarar för att följa 
upp bestämmelser i 
detaljplanen i samråd 
med KVAB.

Är tillsynsmyndighet 
i enlighet med miljöbal-
ken (miljöenheten).

Har byggsamordning 
och projektledning av 
anläggningar på kom-
munalägd kvarters-
mark.

Gräns mellan KVAB:s 
och SF:s ansvar regle-
ras av den generella 
överenskommelsen. I 
vissa fall kan ansvaret 
regleras i en objekt-
specifik överenskom-
melse.

Har byggsamordning 
och projektledning av 
allmänna dagvattenan-
läggningar.

Gräns mellan KVAB:s 
och SF:s ansvar regle-
ras av den generella 
överenskommelsen. I 
vissa fall kan ansvaret 
regleras i en objektspe-
cifik överenskommelse

Bygger allmänna dag-
vattenanläggningar så 
att de blir långsiktigt 
hållbara.

Har byggsamordning 
och projektledning på 
privat kvartersmark.

I ByGGSkEDET

Är tillsynsmyndighet i 
enlighet med miljöbal-
ken, med information, 
rådgivning och myn-
dighetsbeslut. Ser till 
att hållbar dagvatten-
hantering åstadkoms 
(miljöenheten). 

Har ansvar för anlägg-
ningar som enbart 
avvattnar vägområden. 
Detta inkluderar även 
rännstens- och dag-
vattenbrunnar.

Ansvarar för gatusop-
ning så att mäng-
den föroreningar i 
dagvattensystemet 
minimeras, särskilt där 
recipienten är känslig.

Ordnar snötippning/
upplag på ställen och 
sätt som inte försämrar 
känsliga vatten.

Ansvarar för drift 
och underhåll av de 
allmänna dagvatten-
anläggningarna.

Utreder eventuella ska-
dor som anläggningen 
förorsakar (översväm-
ning, personskada 
etc.).

Utför provtagning av 
vatten och sediment 
(vid rensning och 
borttransport) samt re-
dovisning av löpande 
resultat.

Ansvarar för löpande 
information om 
dagvattenhanteringen 
i områden med lokalt 
omhändertagande  
och öppen dagvatten-
hantering.

Ansvarar för att dag-
vatten från fastigheten 
inte släpps ut på gata 
eller torg. 

Ansvarar för att funk -
tionen på en anläggning 
för lokalt omhänder-
tagande  och andra 
lösningar upprätthålls.

Byter eventuella filter-
insatser i dagvatten-
brunnar.

Undviker fordonstvätt 
på platser utan rening 
av tvättvattnet.

kS/klk SBn/SBk Sn/Sf kVAB fastighetsägaren

I DRIfT OcH unDERHåll
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Kalmar kommuns målsättning är att utöka 
det kommunala verksamhetsområdet för 
dricks- och spillvatten så att så många  
fastigheter som möjligt kan ansluta sig.
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UtReDnInGSplan
föR kOMMunAlT SpIll- OcH DRIckSVATTEn 
kalmar kommuns målsättning är att utöka det kommunala verksamhetsom-
rådet och ansluta så många fastigheter som möjligt enligt en fastställd priori-
tering. I denna utredningsplan identifieras vilka områden i kommunen som är 
i behov av kommunalt va samt ger förslag på i vilken ordning arbetet med att 
ansluta dessa områden ska ske. Områdena kan delas in i två kategorier:

1. utredningsområden för bostäder som pekas ut i översiktsplanen (öp). 

2. utredningsområden för kommunalt va (u). 

utredningsplanen är ett arbetsdokument. Detta med- 
för att förändringar kan ske då ekonomiska, tekniska,  
lagstiftade eller andra förutsättningar ändras.

SAMMAnfATTnInG

utredningsområden för bostäder i över- 
siktsplanen 
Bebyggelseutvecklingen i Kalmar  
kommer enligt kommunens över- 
siktsplan främst att ske som kom- 
plettering till befintliga strukturer,  
det vill säga inom eller i anslutning  
till befintligt verksam- 
hetsområde för kommu- 
nalt vatten och avlopp.  
Områdena visas i  
kartan här bredvid. 
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Att områdena pekas ut i en översiktsplan innebär inte automatiskt att områdena 
kommer att bebyggas utan bebyggelsen måste först prövas i en detaljplan. En 
förutsättning för att bebygga de områdena som pekas ut i kommunens översikts-
plan är att de nya bostäderna ansluts till det kommunala spillvattennätet med 
möjlighet till anslutning av det kommunala dricksvattennätet. 

Två områden som pekas ut för möjlig bebyggelse ligger vid kusten, norr om Kal-
mar. Områdena ligger långt ifrån befintlig infrastruktur för vatten och avlopp. 
Innan bebyggelse sker behöver kommunen utreda möjligheten att ansluta områ-
dena till befintligt spillvattennät alternativt anordna med lokala vattentjänster.

Bostadsutvecklingen i kommunen kommer i de flesta fall att ske genom gradvis 
förtätning utifrån behov och efterfrågan. Det är därför inte möjligt att tidspla-
nera eller göra en prioritering av dessa områden i dagsläget. För bebyggelse som 
planeras utanför översiktsplanens områden får lämplig avloppslösning anpassas 
till platsens förutsättningar och krav.

utredningsområden för kommunalt va
Utredningsplanen pekar ut ett antal bostadsområden som idag saknar kom-
munalt va men där behov av utbyggnad finns (kartan ovan). Det föreslås också 
i vilken ordning utbyggnaden ska ske utifrån behov. Utbyggnaden kan delas in i 
följande tre tidsetapper:

2013-2015 Områden där utbyggnaden av kommunalt va redan är planerat  
  och beslutat.

2016-2020 Utredningsområden med hög prioritet för utbyggnad.

2021-   Utredningsområden med lägre prioritet för utbyggnad.

En aktualisering av va-planen kommer att ske varje mandatperiod. Vid aktualise-
ringen finns möjlighet att uppdatera eller omprioritera ordningen för utbyggnad. 
Vid nästa aktualisering (2018) kan en mer noggrann planering göras för perio-
den 2021-2025.

Förslaget till utredningsplan bygger på de ekonomiska och resursmässiga förut-
sättningar som var aktuella 2013.

UTREDNINGSPLAN
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uTREDnInG kOMMunAlT- SpIll OcH DRIckSVATTEn

kommunens ansvar enligt lag
Enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna 
med vatten och avlopp om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. 

Skyldigheten gäller bebyggelse i ett större sammanhang. Praxis för vad som är ett 
större sammanhang är 20-30 fastigheter eller fler som ligger något så när samlat. 
Antalet fastigheter kan vara betydligt färre om det behövs en allmän va-anlägg-
ning av hälso- eller miljöskäl. Det kan till exempel vara områden med förorenat 
dricksvatten där risken är stor för olägenhet för boende i området. 

Andra skäl för att ordna en kommunal avloppslösning kan vara föroreningskäns-
liga grundvattenförekomster, skyddsområden för vattentäkt, eller områden med 
återkommande översvämningar. Ur miljösynpunkt kan vattendirektivet eller en 
starkt hotad art vara ett skäl för en samlad avloppslösning.

Praxis är också att enstaka fastigheter som ligger i nära anslutning till ett befint-
ligt verksamhetsområde ska ingå i verksamhetsområdet.

 

6 § lagen om allmänna vattentjänster

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vat-
tenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en  
viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller  
vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-
hetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Vilka områden är då kommunens ansvar? 
För att skaffa en bild av vilka områden i Kalmar kommun som kan tänkas falla 
under ett större sammanhang och på så sätt vara aktuella för utbyggnaden av 
kommunalt va gjordes en analys i ett GIS-program. 

Vi sökte med hjälp av ArcGIS ut bostadshus, industrier och andra byggnader 
som har avlopp som ligger inom 100 meter från varandra. Avståndet valdes från 
rekommenderat skyddsavstånd mellan enskilda avlopp och dricksvattenbrunn, 
samt domar från Va-nämnden. Se kartan på nästa sida. 
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Ett exempel på hur resultatet från analysen ser ut. Byggnader som ligger inom 100 meter från 
varandra hamnar inom samma markering. Markeringarna färgas röda, orangea, gula eller 
gröna utifrån antalet byggnader.

Alla områden med fl er än 20 hus räknas som ett större sammanhang och har 
tagits ut för en vidare bedömning. Även områden med 14-19 hus har tagits upp, 
eftersom det där kan vara aktuellt med kommunalt avlopp om det är motiverat 
av miljö- och/eller hälsoskyddsskäl. I områden med 1-14 hus går va-situationen i 
de fl esta fall att klara med enskilda lösningar. 

Även hus som ligger i anslutning till befi ntligt verksamhetsområde för spillvatten 
och som enligt analysen tillhör det större sammanhanget har tagits upp.

Vi har också tagit upp områden med kända problem avseende enskilda avlopp 
och översvämning samt områden som uttryckt önskemål om kommunalt vatten 
och avlopp. 
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Resultatet av analysen blev att totalt 26 bostadsområden som idag saknar kom-
munalt va har tagits upp för bedömning och prioritering (se tabellerna 17 och 
18 nedan). Alla områden beskrivs och redovisas med kartor på sidan 109.

Detta kom vi fram till
Resultatet presenteras i tabellen nedan. Av tabellen framgår vilka områden som 
kommunen har ett ansvar enligt LAV §6 för vattentjänster. Det framgår också av 
vilken anledning.

nR.1 nAMn kOM-
Mu-
nEnS 
AnSVAR 
EnlIGT 
lAV

AnlEDnInG kRITE-
RIuM2

u1 Böle Ja Samlad bebyggelse i ett större sam-
manhang

1

u2 Danerum/Skaft-
näs

Ja Kustnära bebyggelse 2

u3 Binnaretorp Nej Önskemål från boende finns på kom-
munalt VA

-

u4 Stojby/ Nöbble Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

3

u5 Hultsby Nej Önskemål från boende finns på kom-
munalt VA

-

u6 Åsagatan Ja Samlad bebyggelse i ett större sam-
manhang

1

u7 Vadstena Nej Kan falla in under LAV beroende på 
omfattning av ny bebyggelse

-

u8 Hjälmö by Ja Kustnära bebyggelse 2

u9 Förlösa kyrkby Ja Samlad bebyggelse i ett större sam-
manhang

1

u10 Balltorp/ Gös-
bäck

Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

3

u11 Vasstorp/Katt-
måla

Nej  -

u12 Källstorpsmo Ja Samlad bebyggelse i ett större sam-
manhang

1

u13 Barkestorp Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

3

u14 Ekövägen Ja Samlad bebyggelse i ett större sam-
manhang

1
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nR.1 nAMn kOM-
Mu-
nEnS 
AnSVAR 
EnlIGT 
lAV

AnlEDnInG kRITE-
RIuM2

u15 Råbymåla Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

1

u16 Mellanmon Ja  1

u17 Runtorp Nej Ligger inom kommunalt vattenskydds-
område

-

u18 Stenskallehult Nej Ligger inom kommunalt vattenskydds-
område

-

u19 Mortorp Nej Ligger inom kommunalt vattenskydds-
område

-

u20 Skällby Ja Enskilda lösningar bedöms ej kunna 
anläggas utifrån markbeskaffenhet

2

u21 Kvarnlyckan Ja Enskilda lösningar bedöms ej kunna 
anläggas utifrån markbeskaffenhet

2

u22 Voxtorp Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

3

u23 Bjursnäs Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

3

u24 Måsabacken Ja Samlad bebyggelse i ett större sam-
manhang

1

u25 Lyckhult Nej Ligger inom kommunalt vattenskydds-
område

-

u26 Halltorp södra Ja Tillhör bebyggelse som ingår i ett 
större sammanhang

3

1. Beteckningen U1, U2, osv hänvisar till kartan i bilaga 5, Utrednings- 
 plan för kommunalt spill- och dricksvatten. 
2. Kriterier för LAV §6  
 1. områden med fler än 20 hus 
 2. områden med 14-19 hus motiverat ur miljö eller hälsosynpunkt 
 3. hus som ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde  
  som tillhör det större sammanhanget

kriterier för prioritering 
För alla områden i tabellen ovan har uppgifter samlats in för att kunna göra en 
bedömning i vilken ordning kommunen bör utreda utbyggnad av kommunala 
vattentjänster till områdena. Nedan presenteras vilka kriterier som använts för 
att göra prioriteringen.
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Kommunen saknar i dagsläget underlag för att prioritera utifrån kvaliteten på 
enskilda dricksvattenbrunnar. 

Följande kriterier har använts för att prioritera mellan områdena. En samman-
ställning över alla områden med uppgifter för varje prioriteringskategori finns i 
tabell 18. 

•	Kostnadstäckning	per	område/fastighet.	

 Kostnadstäckningen är skillnaden mellan kostnaden för utbyggnaden  
 och intäkterna från anläggningsavgifterna. Anslutningsavgifterna är   
 beräknade utifrån va-taxa 2013. 

 Alla områden är kalkylerade med normal taxa förutom Danerum/  
 Skaftnäs och Binnaretorp som kalkylerats utifrån särtaxa enligt beslut  
 för Norra kusten. Mortorp och Runtorp har beräknats utifrån   
 Utredningen om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Mortorp  
 och Runtorp som gjordes av Kalmar kommun 2010. 

 Anslutningsavgifter för fastigheter som kan anslutas längs med   
 överföringsledningen är inte medräknade på grund av att lednings-  
 sträckan inte har fastställts. 

•	Antal	fastigheter	inom	området	och	antal	fastigheter	inom	hög	skyddsnivå.	

 Antalet fastigheter inom området samt antalet fastigheter som ligger  
 inom hög skyddsnivå enligt Policy för enskilda avlopp i Kalmar   
 kommun. Ju fler hus desto högre prioritet.

•	Inom	prioriterade	områden	för	vattenförsörjning.	

 Anger om området ligger inom ett prioriterat område för vattenförsörj 
 ning. Ett område som ligger inom ett prioriterat område för vattenför 
 sörjning har högre prioritet än ett område utanför.

•	Andel	godkända	enskilda	avlopp.	

 En uppskattning av andelen godkända avlopp i området idag.   
 Ju lägre andel godkända avlopp desto högre prioriterat för anslutning till  
 kommunalt va. 

•	Recipient	och	ekologisk	status	och	risk.	

 Recipient är den vattenförekomst som påverkas av utsläppet från de  
 enskilda avloppen i området. Ekologisk status och ekologisk risk är   
 enligt Vattenmyndighetens statusklassning för yt- och kustvatten. 

 Ett område med utsläpp till en vattenförekomst med dålig ekologisk  
 status och ekologisk risk prioriteras före ett område som belastar en vat- 
 tenförekomst med god ekologisk status och ingen risk. 
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•	Samordning.	

 Här anges om utbyggnaden till ett område kan samordnas med utbygg- 
 naden av ett annat område. 

•	Önskemål	om	kommunalt	va

 Här anges om önskemål om kommunalt vatten och avlopp är framfört från boende.
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Tabell 18. . Sammanställning över insamlade uppgifter.
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Så här har vi prioriterat i tid
Utifrån kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster och de 
uppställda kriterierna för prioritering har en utredningsplan för kommunalt va 
skapats. Utredningsplanen är ett arbetsverktyg för kommunen vid planering av 
kommunalt va och är ett förslag till i vilken ordning de olika områdena ska utre-
das. Utredningsplanen ger också tidsramarna för utbyggnaden. 

Kalmar Vatten AB utreder utbyggnaden av kommunalt va till områden. Därefter 
tar Kalmar Vatten AB fram ett underlag för bildandet av ett verksamhetsområde. 
Varje verksamhetsområde beslutas sedan av kommunfullmäktige.

Förslaget till utredningsplan bygger på de ekonomiska och resursmässiga förut-
sättningar som rådde 2013. 

utredningsplan för kommunalt va

nAMn plAnERAD 
uTByGGnAD

kOMMEnTAR

 Lättorp-Nyttorp-Slakmöre 
(Norra kusten)

2013 Klart

 Nya vägen (Trekanten) 2013 Klart

 Pårydsgatan (Påryd) 2013 Klart 

 Billsäng (Påryd) 2014-2015 Klart

 Melby (Lindsdal) 2016

 Slakmöre-Fågelsudd (Norra 
kusten)

2014 Klart

 Sydost om Trekanten 
(omr.1-4)

2015 Klart

 Åbygatan (Läckeby) 2016  

U23 Bjursnäs (Södra Hagby) 2016 Tät bebyggelse i anslutning till befintligt verksam-
hetsområde.

U24 Måsabacken (Södra 
Hagby)

2016 Tät bebyggelse i anslutning till befintligt verksam-
hetsområde.

U18 Stenskallehult 2015 Klart

2013-
2015 

BESluTADE
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nR nAMn TIDplAn kOMMEnTAR

u6 Åsagatan (Rockneby) 2016 Tät bebyggelse i anslutning till befintligt verksam-
hetsområde. 

u9 Förlösa kyrkby 2017 Tät bebyggelse, påverkar Surrebäcken som har 
dålig ekologisk status.

 u22 Voxtorp 2017 Tät bebyggelse i anslutning till befintligt verksam-
hetsområde.

 u26 Halltorp södra 2018-2019 Tät bebyggelse i anslutning till befintligt verksam-
hetsområde.

 u21 Kvarnlyckan 2018-2019 Tät bebyggelse. Olämpligt med enskilda lösningar 
på grund av markbeskaffenheten.

 u25 Lyckhult 2018-2019 Inom vattenskyddsområde. Samordnas med ut-
byggnaden av Halltorp södra.

 u2 Danerum-Skaftnäs 2016-2020  Tät bebyggelse nära kusten. Fortsättning på ut-
byggnaden av kommunalt va till norra kusten.

u14 Ekövägen 2017-2020 Tät bebyggelse Utbyggnaden ska samordnas med 
ny bebyggelse i området.

 u15 Råbymåla 2017-2020  Tät bebyggelse inom befintligt verksamhetsom-
råde.

 u7 Vadstena 2017-2020 Samordnas med ny bebyggelse i området.

2016-
2020  

I DAGSläGET BEDöMS DE 5 föRSTA HA HöGRE 
pRIORITET föR uTByGGnAD

nR nAMn TIDplAn kOMMEnTAR

u13 Barkestorp  Tät bebyggelse nära befintligt verksamhetsområde. 

u3 Binnaretorp  Fortsättning på utbyggnaden till Norra kusten. 

 u20 Skällby  Tät bebyggelse, olämpligt med enskilda lösningar 
på grund av markens beskaffenhet. 

u4 Stojby/Nöbble   Tät bebyggelse nära befintligt verksamhetsområde. 
Påverkar Torsbäcken som har god ekologisk status. 

 u12 Källstorp mo  Tät bebyggelse. Påverkar recipient med god status 
med avseende på näringsämnen. 

 u1 Böle   

u8 Hjälmö by   

u5 Hultsby   

 u 16 Mellanmon   

 u19 Mortorp   

 u17 Runtorp   

 u11 Vasstorp/Kattmåla   

föRSlAG

2021- föRSlAG
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kostnader, taxa, avgifter 
Va-verksamheten är taxefinansierad till 100 procent vilket betyder att inga skat-
temedel används till verksamheten. Taxans uppbyggnad bestäms i vattentjänst-
lagen som anger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga 
kostnader, självkostnadsprincipen. 

Va-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Anläggningsavgifterna är en engångsavgift som betalas när man ansluter en fast-
ighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Särtaxa (anläggnings-
avgift) kan enligt va-nämnden tas ut om kostnaden för att ansluta ett område 
skiljer sig mer än 20 procent mer eller mindre, från kostnaderna att ansluta ett 
område i övriga kommunen. I Kalmar kommun har det införs särtaxa för fastig-
heter längs med sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd. Bruknings-
avgifterna är årliga och avser att täcka den årliga drift- och kapitalkostnaden. 
Brukningsavgifterna är uppdelade i en rörlig och en fast årlig avgift.
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kåremo och Slakmöre

Danerum-Skaftnäs (u2)
En fortsättning på den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 
till kommunens norra kust. Bebyggelsen fi nns i huvudsak längs med vägen samt 
i Skaftnäs där bebyggelsen är tätare. 

15 fastigheter ligger inom 300 meter från kusten. Avrinning till Bockskärs skär-
gård som har måttlig ekologisk status. Området har i dag låg andel godkända 
avlopp. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras ske till området 
under åren 2016-2020.

u2

u3
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Rockneby, Drag och Skäggenäs

Binnaretorp (u3)
En fortsättning på den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 
till kommunens norra kust. Bebyggelsen fi nns i huvudsak längs med vägen ner 
mot Ljungnäs. Avrinning till Bockskärs skärgård som har måttlig ekologisk sta-
tus. Området har i dag låg andel godkända avlopp. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp föreslås ske efter 2021.

u4

u5

öp1

öp3
öp4

öp5

öp6

öp7

öp8

u6
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Rockneby (öp 1-16)
Rockneby är en serviceort i norra Möre där man kan anta att efterfrågan på 
bostäder kan komma att öka. Det finns planer på ett tågstopp för pendeltåg i 
samhället vilket kommer att öka attraktionskraften ytterligare för Rockneby, 
Drag och Skäggenäshalvön. 

Det finns ett exploateringstryck på Skäggenäshalvön, antalet hushåll har ökat på un-
der senare tid (cirka 25 procent). Översiktsplanen föreslår bostadsutveckling i mindre 
grupper för att värna om jordbruksmarken och förstärka bebyggelsestrukturen.

Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala spillvattennätet.

åsagatan (u6)
Åsagatan ligger i samhället Rockneby i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 
Stor andel av områdets enskilda avlopp behöver åtgärdas. Bebyggelsen i området är 
bitvis tät och ligger nära tätorten vilket gör det svårt att anlägga en skil da lösningar i 
området. Avrinning sker till Torsbäcken som har måttlig ekologisk status. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp beräknas ske under 2016.

Stojby/nöbble (u4)
Bostäderna i Stojby/Nöbble ligger i anslutning till Rockneby och befintligt verk-
samhetsområde. Några av fastigheterna har idag kommunalt vatten. Önskemål 
finns från fastighetsägarna att ansluta sig till kommunalt va. Flertalet av fastighe-
terna har idag enskilda avlopp som inte uppfyller dagens krav på rening. Området 
ligger inom Snärjebäckens avrinningsområde.

Kommunalt vatten och avlopp planeras byggas ut till området efter 2021. 

Hultsby (u5)
Hultsby är ett område öster om Rockneby. Boende i området har uttryckt önske-
mål om kommunalt va. Husen ligger längs med vägen. 

Avloppen ligger inom Snärjebäckens avrinningsområde. Hälften av fastigheterna 
har godkända enskilda avlopp idag. Eftersom bebyggelsen inte är så tät bedöms 
möjligheten som god till enskilda- eller gemensamhetsanläggningar.

Ingen utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras till området.

Vadstena (u7)
På Skäggenäshalvön ligger Vadstena som idag består av sex bostäder. Önskemål 
finns om att komplettera med ytterligare bebyggelse. Detta förutsätter en utbygg-
nad av kommunalt va till området. När detta sker ska den befintliga bebyggelsen 
anslutas till kommunalt va. Avloppen ligger inom vattenförekomsten Sn Kalmar-
sunds avrinningsområde som har måttlig ekologisk status. 
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öp6

öp7

öp8

öp9

öp10

öp11

öp12

öp13

öp14
öp15

öp16
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Böle
Böle (u1)

Böle är en samlad/sammanhållen bebyggelse i nordvästra delen av kommunen. 
Bebyggelsen ligger längs med vägen och är bitvis tät. Området ligger på en sand- 
och grus ås vilket ger goda förutsättningar för enkla robusta enskilda lösningar. 

Böles avlopp ligger inom Snärjebäckens avrinningsområde. Cirka hälften av de 
enskilda avloppen i området idag är godkända. Den stora andelen godkända 
avlopp samt möjligheterna till bra enskilda lösningar gör att utbyggnaden av 
kommunalt va till Böle är lågt prioriterad i dagsläget. 

u1
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läckeby och lindsdal

Enligt översiktsplanen ska Lindsdal växa genom ökad täthet i centrum och i 
stråket in mot centrala Kalmar men några utredningsområden pekas också ut i 
Lindsdals utkanter (ÖP20 och ÖP21). Sydväst om Förlösavägen fi nns planer på 
8-10 nya tomter (ÖP21). 

Läckebys befolkning har minskat något under senare år men efterfrågan på nya 
bostäder skulle kunna öka om ett pendeltågsstopp, vilket nu utreds, skulle komma 
till stånd. Söder om byn pekas ett utredningsområde för bostäder ut (ÖP17). 

Nya bostäder ska anslutas till det kommunala va-nätet.

u10

u9

öp17

öp20

öp21
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förlösa kyrkby (u9)
Kyrkbyn är en samlad/sammanhållen bebyggelse nordväst om Linds dal och För-
lösa stationssamhälle. I själva kyrkbyn ligger 25 fastigheter. Fastigheterna, som 
har små tomter, ligger i nära anslutning till Surrebäcken. 

Surrebäcken har dålig ekologisk status, och bäcken har vid vissa tillfällen varit syn-
bart påverkad av undermåliga enskilda avlopp. Surrebäckens dåliga status, antalet 
fastigheter och svårigheten med att lösa avloppen enskilt gör att utbyggnad av 
kommunalt va till området är högt prioriterat.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området föreslås ske under 2017.

Balltorp/Gösbäck (u10)
Fastigheterna ligger i anslutning till Förlösa stationssamhälle och Lindsdal. Fastig-
heterna har anslutits till kommunalt va under 2013-2014.
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lindsdal och norra staden

norra kalmar stad och vidare norrut (öp 18-19 samt 22-23)
Inom det område som i översiktsplanen benämns som Norra staden fi nns stora 
utvecklingsmöjligheter vad gäller såväl bostäder som verksamheter (ÖP23). Här 
kan det på lång sikt komma att byggas mycket.

Vidare norrut i området mot Stävlö fi nns två områden redovisade som framtida 
utredningsområden (ÖP18 och ÖP19). Områdena pekades ursprungligen ut i 
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Drag och Skäggenäs 1993. Vid en 
aktualisering av översiktsplanen bör dessa områden studeras noggrannare för att 

öp18

öp19

öp20

öp22

öp23

u8
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bedöma om områdena är lämpliga för byggnation. Områdena ligger långt ifrån 
befintlig infrastruktur för kommunalt vatten och avlopp. Kommunens möjlighet 
att ansluta områdena till kommunalt va eller anordna andra godtagbara lösningar 
måste utredas.

Söder om Lindsdal planeras tio nya tomter och möjlighet att bygga längs med 
Jegerhjälms väg (ÖP22). Beräknas ske 2015/2016.

Hjälmö by (u8)
Hjälmö by har idag en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Byns klosett-
vatten är ansluten till slutna tankar och BDT-vattnet infiltreras. De slutna tankarna 
töms av lokal entreprenör och återförs till jordbruksmark. En an läggning finns som 
möjliggör hygienisering av klosettvattnet innan det sprids på produktiv åkermark. 
Eftersom området har en va-lösning finns i dagsläget inget behov av kommunalt va.
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Trekanten

utredningsområde för bostäder enligt översiktsplanen i Trekanten (öp 27-28)
Befolkningen i Trekanten har ökat med närmare 10 procent sedan 2006 och det 
är troligt att bostadstrycket kommer att öka ytterligare då det under 2014 kom-
mer att gå pendeltåg mellan Kalmar och Växjö med stopp i Trekanten. 

Bebyggelseutvecklingen pekas ut öster om gamla vägen (ÖP28) samt ett område 
i närhet till stationen (ÖP27). Utbyggnaden kommer att ske gradvis och kom-
mer främst inom eller i anslutning till befi ntligt verksamhetsområde för dricks- 
och spillvatten. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala spillvattennätet.

öp27

öp28

u11
u12

UTREDNINGSPLAN



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen120

källtorpsmo (u12)
Källtorpsmo är ett tätt bebyggt område nordost om trekanten. Fastigheterna 
ligger längs med vägen. Några tomter är små, men i de flesta fall finns utrymme 
bakom fastigheterna. I området är marken hård vilket resulterat i att infiltration er 
i området har slutat fungera. Avloppen ligger inom Ljungbyåns avrinningsom-
råde. Risk finns att ekologisk status inte bibehålls till 2015. 

Bedömningen är att en utbyggnad av kommunalt va till området är önskvärt 
men då Ljungbyån har god ekologisk status får området en lägre prioritet.

Kommunalt vatten och avlopp planeras till området efter 2021. 

Vasstorp/kattmåla (u11)
Vasstorp/Kattmåla ligger söder om Trekantens samhälle. Området består av 21 
fastig heter. Husen ligger glest. Avloppen ligger inom Ljungbyåns avrinningsom-
råde. 

Bedömningen i dagsläget är att ingen risk föreligger att miljökvalitetsnormen 
inte uppfylls 2015. Det är tekniskt svårt att bygga ut kommunalt avlopp till om-
rådet då ledningarna behöver korsa både Ljungbyån och riksväg 25. Detta gör 
att en utbyggnad av kommunalt va inte är prioriterat i dagsläget. Området har 
högt vattenstånd och drabbades av översvämning under 2010. Hänsyn till detta 
måste tas då enskilda lösningar görs.
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Smedby och Södra staden

Västra staden (öp 24-25)
Även i Smedby/Västra staden planeras det för ett pendelstopp vilket kommer 
att öka stadsdelens attraktivitet och efterfrågan på bostäder. Två större områden 
pekas ut ÖP 24 och 25. Bebyggelse inom områdena ska anslutas till det kom-
munala spillvattennätet.

Södra staden (öp 26)
För södra staden pågår ett större omtag och ett arbete med att ta fram en fördju-
pad översiktsplan. En ny sträckning av E22 väster om Rinkabyholm kommer att 

öp24

öp25

öp26

u13

u14
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börja byggas 2017 och därefter planeras för en fördubbling av stadsdelens befolk-
ning vilket innebär en kraftig utbyggnad av bostäder. Dessa bostäder ska anslutas 
till det kommunala spillvattennätet. Utbyggnaden beräknas ske 2017-2020.

Barkestorp (u13)
Barkestorp ligger norr om Smedby i anslutning till befintligt verksamhetsområde 
för va. Fastigheterna ligger längs med vägen vilket underlättar till att anlägga en-
skilda lösningar.. De enskilda avloppen ligger inom Törnebybäckens avrinnings-
område. Törnebybäcken har idag en otillfredsställande status. Utbyggnad av kom-
munalt va kan samordnas med utbyggnaden av område ÖP 24. Utbyggnaden 
be räknas ske efter 2021.

Ekövägen (u14)
Öster om Rinkabyholm finns bebyggelse som idag har enskilda avloppslösningar. 
I området planeras en kraftig ökning av bostäder. För att utbyggnaden ska kunna 
ske krävs en utbyggnad av kommunalt va till området. I samband med detta ska 
även befintliga bostäder anslutas.
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ljungbyholm

ljungbyholm (öp 29-31)
I Ljungbyholm fi nns ett exploateringstryck. Översiktsplanen pekar på fl era ut-
redningsområden för bostäder: Norra Ljungbyholm/Råbymåla (ÖP29), Byvägen 
(ÖP31) och öster om samhället (ÖP30).

Byvägen (öp 31)
Kring Byvägen pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för 50 tomter vilka 
kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

öp29

öp31

öp30

u15

u16
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norra ljungbyholm/Råbymåla (öp 29)
I norra delen av Ljungbyholm utreds möjligheterna att bygga cirka 60 nya tomter. 
Här ligger också Råbymåla som är ett område med bostäder som ligger inom verk-
samhetsområde för kommunalt vatten och avlopp men som ännu inte är anslutna 
(U15).

I och med den nya bebyggelsen får kommunen möjlighet att se över området 
och samordna anslutningen av avlopp och vatten för samtliga fastigheter, både 
befintliga och nya, samt dimensionera upp ledningarna.

Råbymåla (u 15)
Området ligger i norra delen av Ljungbyholm. Området ingår i verksamhetsom-
rådet för kommunalt vatten och avlopp men fastigheterna kan inte ansluta sig 
eftersom utbyggnaden av ledningar till området inte har skett. Alldeles väster om 
området planeras ny bebyggelse. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
bör samordnas i området. 

Mellanmon (u 16)
Har idag en enskild gemensam anläggning som består av slamavskiljare och pump-
brunn samt två öppna dammar med vegetationsfilter. Anläggningen uppfyller 
dagens krav på rening. Anläggningarna ägs och drivs av en samfällighetsförening. 
Miljöenheten har tillsyn över verksamheten. Eftersom området i dagsläget har en 
lösning för va finns inget behov av kommunalt va.
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Vassmolösa, Hagby och kolboda

På sikt kan Vassmolösa, Hagby och Kolboda växa samman (ÖP 32, ÖP 34-38) 
Vassmolösa ligger del vis inom område för Nybroåsens vattenskyddsområde vilket 
gör att är bostadsutvecklingen är begränsad här och får endast ske om bostäderna 
kan anslutas till kommunalt va.

Ner mot kusten ligger Bottorps hamn, Hagbyhamn, Hagby Oxhage, Vita sand, 
Sandvik och Kolboda, områden som idag är anslutna till det kommunala va-nätet 
genom enskilda gemensamhetsanläggningar. 

öp32

öp34

öp35
öp36

öp37öp38

u21

u22

u23

u24

Bottorps hamn

Hagbyhamn

Vita sand

Sandvik

kolboda

Hagby oxhage

UTREDNINGSPLAN



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen126

Måsabacken (u 24)
Kustnära samlad/sammanhållen bebyggelse som ligger söder om Hagby. Områ-
det påverkar Halltorpsån som har måttlig ekologisk status.

Området planeras ansluta till det kommunala spillvattennätet under 2016.

Bjursnäs (u 23)
Tät bebyggelse som tillhör Hagby samhälle och ligger i anslutning till befintligt 
verksamhetsområde. Husen ligger nära Halltorpsån som har måttlig ekologisk 
status. Eftersom husen ligger inom Hagby samhälle är utbyggnad av kommunalt 
va högt prioriterad.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området planeras ske under 2016.

Voxtorp (u 22)
Fastigheterna ingår i Voxtorp samhälle och ligger i anslutning till befintligt verk-
samhetsområde. Befintliga avlopp är dåliga. Eftersom husen ligger inom Voxtorps 
samhälle är utbyggnad av kommunalt va högt prioriterad.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området planeras ske under 2017.

kvarnlyckan (u 21)
Kvarnlyckan är en samlad/sammanhållen bebyggelse som ligger söder om Vass-
molösa och väster om Hagby. Området består av 17 fastigheter som ligger tätt, 
många med små tomter. Markegenskaperna i området, lera-silt gör det mycket 
svårt att anordna enskilda avlopp på platsen. Den täta bebyggel sen och den höga 
andelen dåliga enskilda avlopp gör att en utbyggnad av kommunalt va är högt 
prioriterat.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området föreslås ske under åren 
2018-2019.
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Halltorp

Översiktsplanen pekar på möjligheter till ny bostadsbebyggelse främst öster om 
Olsbovägen (ÖP40) men medger också kompletteringsbebyggelse utmed byvägar i 
anslutning till befi ntlig infrastruktur. Bebyggelsen ska anslutas till det kommunala 
spillvattennätet.

lyckhult (u 25)

Lyckhult ligger i anslutning till Halltorps industriområde och inom skyddsområde 
för Lyckhults vattentäkt. En utbyggnad av kommunalt va till området är positivt 
ur ett vattenskyddsperspektiv. Utbyggnaden kan ske först efter det att saneringen 
av va-ledningarna i Halltorp är färdig. Ska samordnas med utbyggnaden till Hall-
torp södra. 

Halltorp södra (u 26)
Halltorp södra är tät bebyggelse som tillhör Halltorps samhälle. Ligger i anslutning 
till befi ntligt verksamhetsområde. I dagsläget har fastigheterna undermåliga enskil-
da avlopp. Utbyggnaden kan ske först efter det att saneringen av va-ledningarna i 
Halltorp är färdig. Kan samordnas med utbyggnaden till Lyckhult.

öp40

u25

u26
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Tvärskog

Större delen av Tvärskog ligger inom Kalmar kommuns viktigaste vattenskydds-
område för dricksvattenförsörjning vilket gör att ny bostadsutveckling bör ske 
utanför detta område lämpligen österut mot Ölvingstorp. Bebyggelsen ska anslu-
tas till det kommunala spillvattennätet.

Mortorp (u 19)
Mortorp ligger inom Hagbyåns vattenskyddsområde. Det har funnits planer på 
att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. 

öp33

u19

u20
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påryd

Under 2010 gjorde Kalmar Vatten AB en utredning samt kostnadsberäkning 
för utbyggnaden. Man genomförde också en anonym enkätundersökning där 
boende i Mortorp fick svara på frågan om de önskar ansluta sig till kommunalt 
vatten och avlopp. 96 procent av fastighetsägarna i Mortorp svarade på enkäten. 
Resultatet blev att 47 procent var för spillvattenanslutning och 53 procent emot. 
När det gällde dricksvatten var 41 procent för och 59 procent emot. Eftersom 
stöd för utbyggnaden saknades gick man inte vidare med planerna. Idag har alla 
fastigheter i Mortorp godkända enskilda avloppsanläggningar vilket gör att det i 
dagsläget inte finns behov av utbyggnad av kommunalt va till området. 

Skällby (u 20)
Skällby är en samlad/sammanhållen bebyggelse som ligger väster om Kvarnlyckan. I 
centrum av området är byggnationen tät, i utkanten finns mer utrymme. Markegen-
skaperna för området är morän, men marken är mycket hård, (en äldre benämning 
är pinnmo) vilket försvårar enskilda lösningar. En utbyggnad av kommunalt va till 
området förutsätter en utbyggnad av kommunalt va till Kvarnlyckan. Området har 
idag en stor andel undermåliga avloppslösningar. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp föreslås ske efter 2021.

Översiktsplanen pekar ut ett utredningsområde för bostäder centralt i byn, söder 
om ån (ÖP 39).

Bebyggelse i området ska anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Runtorp (u 17) 
Runtorp ligger inom Hagbyåns vattenskyddsområde. Det har funnits planer att 
bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Under 2010 gjorde Kalmar 
Vatten AB en utredning samt en kostnadsberäkning för utbyggna den. Idag har alla 
fastigheter i Runtorp godkända enskilda avloppsanläggningar vilket gör att det i 
dagsläget inte finns behov av utbyggnad av kommunalt va till området.

Stenskallehult (u 18)
Stenkallehult ligger längs med överföringsledningen från Påryd. Utbyggnad av 
kommunalt va har skett under 2015.

UTREDNINGSPLAN
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öp39

u17

u18

UTREDNINGSPLAN



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 131

EnSkIlT VATTEn OcH AVlOpp

i väntan på kommunalt va
Alla avlopp i områden som ska anslutas till kommunalt VA ska uppfylla de grund-
läggande kraven i Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
vilket innebär att fastigheter med direktutsläpp, som endast har slamavskiljare som 
rening för avloppsvatten, måste åtgärda sitt avlopp. Det gäller även fastigheter med 
avlopp som bedöms orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsägaren får hitta en lämplig lösning för fastighetens avlopp fram till dess 
att utbyggnaden av och anslutning till kommunalt avlopp sker. 

Vad som är en lämplig och rimlig lösning får avgöras från fall till fall bero en de 
på platsens förutsättningar och när i tiden fastigheten beräknas kunna an slu tas. 
Lämpliga tillfälliga lösningar kan vara sådana som har ett andra handsvärde, till 
exempel sluten tank eller ett minireningsverk. Andra lösningar kan vara infiltra-
tion eller mulltoalett och förbränningstoaletter med mera. 

Innan avloppet åtgärdas eller anläggs behövs ett tillstånd från Samhällsbyggnads-
nämnden. Driften av anläggningen tidsbegränsas i tillstånden.

Det är viktigt att sökande för förhandsbesked och bygglov blir informerade i ett 
tidigt skede om det finns planer på kommunalt va i området.

På några ställen finns sedan tidigare gemensamhetsanläggningar inrättade för 
vatten och/eller avlopp. Vid beslut om utökat verksamhetsområde för va är det 
viktigt att ta hänsyn till konsekvenserna för befintlig gemensamhetsanläggning. 
Det gäller särskilt i de fall verksamhetsområdet inte ska omfatta alla fastigheter 
som deltar i gemensamhetsanläggningen.

Handlingsplan för enskilt VA
En enskild avloppsanläggning ska ha ett giltigt tillstånd och uppfylla de funk-
tionskrav som gäller för platsen. Vid handläggning av enskilda avlopp ska Policy 
för enskilda avlopp i Kalmar kommun följas. Av policyn framgår vilka funktions-
krav som ställs och inom vilka områden hög skyddsnivå gäller.

 
Policy för enskilda avlopp i Kalmar kommun

I Kalmar kommun ställs följande funktionskrav för enskilda avlopp:

Vid normal skyddsnivå ska 70% av fosforn samt 90% av BOD (syreförbrukande ämnen) 
renas i avloppsanläggningen. 

UTREDNINGSPLAN
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Vid hög skyddsnivå ska 90% av fosforn, 50% av kvävet, samt 90 % av BOD renas i 
anläggningen.

Utsläppet från avloppet ska inte medverka till en ökad risk för smitta eller annan 
olägenhet, det renade vattnet från en avloppsanläggning ska minst uppfylla kraven för 
badvattenkvalitet.

Principen med funktionskrav kräver att den sökande kan visa att:

•	 Anläggningen är konstruerad med en teknik som klarar funktionskraven.

•	 Anläggningen utförs i enlighet med denna teknik.

•	 Anläggningen kommer att underhållas och kontrolleras på ett sådant sätt att 
funktionskraven klaras under anläggningens livstid.

Inom följande områden gäller hög skyddsnivå:

•	 Områden inom 300 m från kustlinjen

•	 Områden inom 100 m från ytvatten eller vattendrag som är vattenförande under 
en betydande del av året

•	 Inom primärt (inre) vattenskyddsområde 

För övriga områden gäller normal skyddsnivå.

Inom de uppräknade områdena nedan samt i de kommunala vattenskyddsområdena 
och inom samlad bebyggelse ställs det högre krav på smittskydd. 

•	 Kåremo.
•	 Fågelsudd, Slakmörestrand.
•	 Nyttorp-Näset.
•	 Lotsgården.
•	 Ekö.
•	 Åmunne.
•	 Bottorps hamn, Hagbyhamn.
•	 Råbymåla.
•	 Skällby.
•	 Arby.
•	 Kvarnlyckan.
•	 Böle.
•	 Förlösa kyrkby.
•	 Runtorp.
Skyddsföreskrifterna för följande vattentäkter förbjuder infiltration av avloppsvatten i 
den inre (primära) skyddszonen: 
•	 Vassmolösa/Ölvingstorp.

•	 Trekanten.

•	 Halltorp.

•	 Bottorp/Stenkällan.Råsbäck.

•	 Gårdsryd.

I övriga skyddsområden har kommunen en mycket restriktiv hållning till nya avloppsan-
läggningar i inre (primär) skyddszon.

UTREDNINGSPLAN
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Tillsyn av enskilda avlopp
Miljöenheten ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp. Sedan 2008 har arbetet 
med att kontrollera och förelägga fastighetsägare att åtgärda bristfälliga avlopp 
pågått. Kontrollerna har skett enligt Samhällsbyggnadsnämndens dokument 
Åtgärdsplan för enskilda avlopp i Kalmar kommun. Kommunen vill intensifiera 
tillsynen av enskilda avlopp så att alla bristfälliga avlopp har åtgärdats inom en 
femårsperiod (innan 2019).

I Kalmar kommun finns cirka 3 500 hushåll som inte är anslutna till det kom-
munala avloppsnätet. Hittills har kommunen kontrollerat fastigheter som ligger 
inom vattenskyddsområde, nära kusten och vattendrag samt inom samlad be-
byggelse och detaljplan. Cirka 2 500 fastigheter som ligger utanför dessa områ-
den är kvar att kontrollera. 

För att uppnå målet i översiktsplanen måste cirka 500 avlopp kontrolleras varje 
år. Resultatet från kontrollerna ska bedömas och fastighetsägare med bristfäl-
liga avlopp kommer att få beslut om att vidta åtgärder eller förbud att släppa ut 
avloppsvatten till anläggningen. Vid ett föreläggande sätts tiden för att åtgärda 
brister till två år om avloppet inte orsakar akut miljö- eller hälsofara. Med denna 
takt är alla avlopp i kommunen kontrollerade innan 2019.

Om avloppsanläggningen inte bedöms uppfylla dagens krav på rening ställs krav 
på att fastighetsägaren ska åtgärda eller göra en ny anläggning. En uppskattning 
är att cirka 50-70 procent av avloppen i kommunen behöver åtgärdas. Detta 
leder till att Samhällsbyggnadsnämnden behöver hantera mellan 300 och 350 
tillståndsansökningar årligen, en fördubbling från dagens antal. 2011 gavs 131 
tillstånd och 2012 gavs 151 tillstånd till att anlägga enskilda avlopp.

Gemensamma va-lösningar och fastighetsrättsliga frågor
En gemensam enskild avloppsanläggning kan anläggas om det är lämpligt utifrån 
fastigheterna eller verksamheternas läge. En gemensam anläggning kan både vara 
fördelaktigt ekonomiskt och ur reningssynpunkt. När man planerar för en gemen-
sam anläggning behöver frågor om ägarförhållanden, drift och skötsel samt mark 
och fastighetsrättsliga frågor redas ut. I Kalmar kommun finns Lantmäterimyndig-
heten som handlägger frågor om fastighetsregleringar, gemensamhetsanläggningar, 
servitut och ledningsrätter.

Om flera fastigheter samverkar om en gemensam avloppslösning kan en gemen-
samhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning. I förrättningen bestäms 
vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen, vilken mark som får tas i anspråk, 
ersättning till markägaren och hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta 
och fördela kostnaderna. 

Om det är många delägare kan man dessutom bilda en samfällighetsförening. 
Föreningen hanterar då frågorna kring anläggningens drift och skötsel, och kan 
fatta majoritetsbeslut. 

UTREDNINGSPLAN
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I många fall anläggs en avloppsanläggning utanför den egna tomtmarken. Rättig-
heter att utnyttja en annan fastighet för något ändamål regleras fastighetsrättsligt 
genom servitut.

UTREDNINGSPLAN
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Andra faktorer av betydelse 

kRETSlOpp – BEHOV uTIfRån VA-öVERSIkT OcH VA-pOlIcy
•	 Information till brukare av den allmänna avloppsanläggningen. 
•	 Utred möjligheter till kretslopp.
Tack vare REVAQ-certifieringen av slam återförs slammet idag till åkermark i Skåne. 
Det är viktigt att detta slam har fortsatt god kvalitet så att det kan återföras även i 
framtiden. Därför är information till brukarna av avloppsnätet mycket viktig. Krets-
lopp av slam i Kalmar kommun kompliceras av att det finns mycket djurhållande 
gårdar och att man därmed inte har behov av ytterligare gödningsmedel. 

Vi måste vara öppna för nya lösningar och möjligheter. Exempelvis kan Linné-
universitetets arbete med mining visa sig vara intressant. Eventuellt skulle meto-
den kunna användas för att utvinna fosfor som mineral ur avloppsprodukter. 

Nya tekniker för rening av enskilt avlopp kan innebära nya möjligheter för krets-
lopp i liten skala på den egna fastigheten eller i närområdet.

Kretsloppsfrågan för enskilda avlopp har ytterligare en dimension – flera kom-
muner är med i KSRR och har monopol på att ta om hand avloppsslam från 
enskilda avlopp. Frågan behöver därför utredas tillsammans med dem och deras 
medlemskommuner.

Viktiga frågor att behandla i arbetet med kretslopp är bland annat:

•	 Vem bär ansvar och tar hand om kostnad?
•	 Ny teknik för kretsloppsanpassade enskilda avlopp.
•	 Hur möta upp mot eventuella framtida strängare krav på slamhantering?
•	 Möjlighet till återvinning av eget slam från trekammarbrunnar?
•	 Information till allmänheten för att få ett slam som kan användas på egna fastig-

heten alternativt rötning.

åTGäRD AnSVAR TIDplAn

Information med målet fortsatt god 
slamkvalitet.

Kalmar Vatten AB Fortlöpande.

Utred möjligheten till kretslopp av 
näringsämnen från slam och enskilda 
avlopp i långt perspektiv.

Samhällsbyggnads-
nämnden, KSRR, 
Kalmar Vatten AB

2017

Tabell 19. Åtgärdsförslag för kretslopp.

PLAN
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PLAN

åTGäRD AnSVAR TIDplAn

Lägga in de långsiktiga va-frågorna i  
klimatanpassningsplanen och vat-
tenförsörjningsplanen.

Kommunstyrelsen 2018

yTVATTEn – BEHOV uTIfRån VA-öVERSIkT OcH VA-pOlIcy
Målet att uppnå god status på allt vatten kräver åtgärder inom flera andra områ-
den än vatten och avlopp.

Sjöar, vattendrag och kustvatten påverkas inte enbart av föroreningar i spill vatten. För 
att uppnå målet god status på alla vatten måste åtgärder vidtas överallt i samhället. 

Vattenmyndigheterna tar fram övergripande åtgärdsprogram inom vattenförvalt-
ningsarbetet och länsstyrelsen tar fram underlag till åtgärdsprogram på avrin-
ningsområdesnivå. Genom att driva på för att genomföra de åtgärder som tas 
upp i åtgärdsprogrammen arbetar kommunen aktivt för att uppnå god status på 
allt vatten. Ett nytt åtgärdsprogram och en ny statusklassning kommer att antas 
inom vattenförvaltningsarbetet i slutet av 2015.

klIMAT – BEHOV uTIfRån VA-öVERSIkT OcH VA-pOlIcy
Behandla den långsiktiga va-frågan i kommande Klimatanpassningsplan och 
Lokal vattenförsörjningsplan. Möjliga frågeställningar kan vara:

•	 Hur påverkar höjning av havsnivå och grundvattennivå avloppssystemet?
•	 Hur påverkar torka behoven av vatten?
•	 Hur påverkar översvämningar, skyfall och temperaturökningar dricksvatten och 

avlopp?
Klimatförändringarna kan ge flera olika effekter som påverkar va-frågorna. Un-
der vinterhalvåret kan de förutspådda skyfallen och översvämningarna påverka 
dricksvattnet genom att oönskade ämnen läcker in till brunnar. 

Skyfall och mycket vatten kan också medföra att bräddning av avloppsvattnet. Tor-
kan på sommaren kan innebära vattenbrist under den del av året då vi behöver vatten 
som mest. Den förhöjda temperaturen kan ge oönskade effekter så som algtillväxt 
och bättre levnadsförhållanden för smittoämnen. 

Havsnivåhöjning och grundvattennivåhöjning kan påverka möjligheter att lägga av-
lopps ledningar i mark. Klimatfrågorna i ett långtidsperspektiv läggs lämpligen in i 
kommande Klimatanpassningsplan och Vattenförsörjningsplan.

åTGäRD AnSVAR TIDplAn

Arbeta aktivt med åtgärder enligt åt-
gärdsprogram i vattenförvaltningen.

Skiftande beroende 
på åtgärd

2021

Tabell 20. Åtgärdsförslag för klimat.

Tabell 21. Åtgärdsförslag för ytvatten.
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MkB (MIlJÖkonSekVenSeR)
En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts inom ramen för 
översiktsplanen. Dessa ställningstaganden gäller även för 
va-planen. Den miljökonsekvensbeskrivning som presente-
ras här bör således läsas tillsammans med den som görs i 
översiktsplanen.

Va-planen pekar ut viktiga åtgärder för att få en långsiktigt hållbar va-försörj-
ning i kalmar kommun. Miljöeffekten av dessa åtgärder blir i vissa fall direkta 
och konkreta. I vissa fall kommer nya utredningar att krävas för att få underlag 
för fler åtgärder. 

Va-planen ska vara ett levande dokument och utgöra ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen Den ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod 
tillsammans med översiktsplanen. Vid aktualitetsprövningen kommer åtgärder 
att läggas till samtidigt som genomförda åtgärder plockas bort. 

Det vi här kallar nollalternativ innebär befolkningsutveckling enligt prognos, 
men utan att några speciella åtgärder genomförs för att förbättra va-förhållan-
dena i kommunen. Alternativet med va-plan innebär en befolkningsutveckling 
enligt prognos samt att de åtgärder som föreslås i va-planen genomförs. 

nollalternativ
Ökad befolkning innebär ökat behov av lämpliga lösningar för vatten och avlopp 
såväl utanför som inom kommunalt verksamhetsområde. 

Ett antal områden ansluts till kommunalt va-nät oavsett om det finns en fastställd 
va-plan eller inte. Nollalternativet innebär att långsiktig planering för var och hur 
vatten och avlopp ska byggas ut och skötas saknas. Därmed finns risk för olämplig 
placering av ny bebyggelse med hänsyn till vatten och avlopp. Exem pelvis kan det 
innebära att ny bebyggelse planeras i områden som innehåller värdefulla vattentill-
gångar, eller att man ställer krav på enskilda avloppslösningar där det inom ett fåtal 
år dras fram kommunalt va. Oviss heten innebär förstås en oönskad situation för 
den enskilde medborgaren.

Den prognostiserade befolkningsökningen medför behov av mera dricksvatten. 
Utan plan för den långsiktiga vattenförsörjningen kan det bli problem att tillgo-
dose detta behov.

Ökad befolkning innebär också förtätning av tätorterna där många ytor som 
tidigare varit gröna hårdgörs. Med nollalternativets saknas riktlinjer för hur dag-
vatten ska hanteras. Det finns därmed risk att man väljer den enklaste lösningen 
det vill säga ansluter till ett befintligt dagvattenrör, som för utom att det ofta 
leder rakt ut i närmaste recipient dessutom riskerar att bli överbelastat.

Med nollalternativet fortsätter slamhanteringen på samma sätt som nu. Slammet 
med den viktiga fosforresursen riskerar i så fall att försvinna ur kretsloppet om 
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kraven på slamkvalitet blir strängare. På lång sikt kan fosforbrist uppstå i hela 
vårt samhälle. Om de strängare kraven träder i kraft kan dock nollalternativet 
innebära att farliga ämnen som kan följa med slammet försvinner ur kretsloppet 
vilket är positivt.

Klimatfrågan är långsiktig. Med nollalternativet uppstår framtida problem med 
felaktigt placerade byggnader där översvämningar och torka utgör reella problem 
för vatten- och avloppsförsörjningen.

Nollalternativet innebär att man inte riktar någon speciell information till 
hushållen och verksamheterna som påverkar eller blir påverkade av vatten och 
avloppskvaliteten. Utan information finns risk för negativ påverkan på vatten 
och avlopp på grund av fel som görs av okunskap.

Alternativ med va-plan
Hållbara vatten- och avloppslösningar behövs bland annat för att:

•	 Kunna utveckla och etablera nya områden för boende och verksamheter.
•	 Sjöar, vattendrag och kustvatten ska förbli så rena så att ett attraktivt och rörligt 

friluftsliv är möjligt.
•	 Förhindra risk för att näringsläckage och bakteriespridning som kan kan ge 

förödande effekter, inte minst med förändrat klimat.
•	 Genom användning av ny teknik och genomtänkta VA-lösningar minska ut-

släpp av näringsämnen, kemikalier och läkemedelsrester.
Ökat antal invånare innebär ökat behov av dricksvatten. Hållbara, långsiktiga 
lösningar som säkerställer att kvalitet inte försämras och försörjning inte även-
tyras måste finnas. Skyddet av vattentäkterna är viktigt och dricksvatten av god 
kvalitet är livsavgörande. 

Nya vattenskyddsområden liksom uppdatering av gamla föreskrifter, kan in-
nebära att områden som varit skyddade inte bedöms behöva skyddas längre, 
liksom att områden som tidigare inte varit skyddade blir det. Sammantaget är 
det sannolikt att va-plansalternativet ger ökat skydd av vattnet. 

Med en väl genomtänkt utbyggnadsplan för va uppnås tydlighet för såväl kommu-
nens medarbetare som den enskilde medborgaren. Prioriteringar gör att åtgärder i 
första hand genomförs i områden där utbyggnad gör störst nytta miljö- och hälso-
mässigt till lägsta kostnad. Utredningsplanen ger också anvisning till hur hand-
läggningen av enskilda avloppsärenden ska göras i de områden som på sikt kan få 
kommunalt va.

Med va-plan säkerställs att dagvattenfrågorna får hög prioritet, såväl vid exploa-
tering som inom befintligt system. Genom att fördröja, rena och göra dagvattnet 
synligt uppnås såväl miljömässiga som hälsomässiga fördelar.

MILJÖKONSEKVENSER
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MILJÖKONSEKVENSER

Det är troligt att det blir strängare krav på slamkvalitet i framtiden, vilket kan 
påverka möjligheten att återföra slam till åkermark. Många nya tekniker för 
rening av enskilt avlopp möjliggör recirkulering av näringsämnen i närområdet. 
Fosfor, som är en ändlig resurs, kan eventuellt återvinnas genom ny teknik, så 
kallad mining. På så sätt kan man uppnå positiva ekonomiska och resursbeva-
rande möjligheter. Även detta behöver utredas och med va-plansalternativet tas 
ett helhetsgrepp på frågan om kretslopp i ett långtidsperspektiv.

Vatten och avloppslösningar ska anpassas till förväntade klimatförändringar för 
att minimera effekter av översvämningar, erosion etc. En anpassning av exploate-
ring till framtida förväntade situationer minimerar risken för skador och onödiga 
kostnader.

Va-planen skjuter över frågan om klimatanpassning till den kommande Klimat -
anpassningsplanen. I den kan anpassningen av bebyggelsen till nytt klimat behand-
las. För att uppnå målet god status på alla vatten krävs åtgärder inom fler sektorer 
än avlopp. Enligt va-planen ska kommunen arbeta aktivt med att uppfylla åtgärds-
programmet i vattenförvaltningsarbetet.

Va-plansalternativet bedöms vara positivt för uppfyllandet av flera miljömål, 
framför allt Grundvatten av god kvalité, Ingen övergödning, Levande sjöar och vat-
tendrag och Hav i balans. Va-plansalternativet bedöms också påverka uppfyllan-
det av miljömålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö i rätt riktning. 

Genomförandet av planen bedöms dessutom bidra till förbättrad såväl ytvatten- 
som grundvattenstatus enligt vattenförvaltningen. 

Alternativet med va-plan innebär kortsiktigt ökade kostnader för såväl kommu-
nen som den enskilde, men ger miljö- och hälsomässiga vinster som bör kunna 
räknas hem i ett längre perspektiv. Alternativet ger också arbetstillfällen för 
framför allt konsulter, återförsäljare och entreprenörer. 

Utbyggnad av va-nätet kan och bör samordnas med övrig infrastruktur till exem-
pel fiberkabel.

Alternativet med va-plan innebär sannolikt mer markarbeten och därmed risk 
för att natur- eller kulturmiljö påverkas. Alla åtgärder som påverkar natur- eller 
kulturmiljö (fornlämningar, kyrkomiljöer, byggnadsminnen, riksintressen, natur-
reservat, natura 2000-områden m fl) ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen i god 
tid innan arbetena planeras påbörjas. Vid osäkerhet om tillstånd krävs eller inte 
ska länsstyrelsen alltid tillfrågas.
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BIlaGoR
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BIlAGA 1 
STyRAnDE DOkuMEnT OcH lAGSTIfTnInG

Miljöbalken
Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler samt exakta bestämmelser. 
Miljöbalk en påverkar arbetet med va-plan i allra högsta grad. Exempelvis reglerar 
balken vilken typ av verksamheter som kräver tillstånd respektive anmä lan innan 
de får sättas igång. 

Bland annat får inte orenat spillvatten släppas utan tillstånd. Avloppsvattnet ska renas 
och tas om hand på ett lämpligt sätt. Med stöd av miljöbalken formuleras lokala häl-
soskyddsföreskrifter, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar med mera.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar finns både i miljöbalken och 
plan- och bygglagen. MKB används för att få en helhetssyn på den miljöpåver-
kan som en planerad verksamhet kan medföra. Syftet med en MKB är att iden-
tifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter den planerade verksamheten 
eller åtgärden kan medföra på bland annat människor, växter, djur, mark, vatten, 
luft, hushållning med mark, vatten och råvaror. 

Känsliga vattenmiljöer
Om vattenflöden såsom dagvatten eller annat vatten tillförs ett känsligt vatten-
drag kan lek- och uppväxtmiljöer för hotade arter förstöras. Häftiga sommar-
regn då vattennivåerna är låga i vattendragen kan kraftigt påverka miljöerna. För 
åtgärder som grävning, schaktning, markavvattning och muddring krävs tillstånd 
eller anmälan.

Strandskydd
Enligt miljöbalken får man inte bygga eller anlägga något som kan hindra 
allmänheten från att komma fram i strandskyddsområde eller som påverkar växt- 
och djurliv. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100-300 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 

Från och med 1 juli 2009 har kommunerna tagit över prövningen av strand-
skyddsdispenser. Länsstyrelsen granskar och överprövar kommunernas beslut. 

Dikningsföretag
Dikningsföretag eller markavvattningsföretag är bildade som samfälligheter och ansva-
rar för vattenanläggningar som har tillstånd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning. 

Dikningsföretagen är registrerade på länsstyrelsen. Äldre dikningsföretag som 
bildats före 1920 är registrerade på lantmäteriet.
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Ramdirektivet för vatten (vattendirektivet)
EU:s vattendirektiv införlivades i svensk lagstiftning år 2004 genom Förordning om 
förvaltning om kvaliteten på vattenmiljön – vattenförvaltningsförordningen. Vatten-
direktivet omfattar grundvatten och ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten). 

Enligt direktivet är  målet att EU:s vatten ska ha god status senast år 2015 och 
i vissa fall 2021. Arbetet bedrivs i sexårscykler. Under 2015 kommer en helt ny 
statusklassning och ett nytt åtgärdsprogram att antas.

Enligt artikel 8 i Vattendirektivet ställs det krav på att varje Vattenmyndighet ska 
se till att ett övervakningsprogram upprättas. Övervakningen ska ge en samman-
hängande bild av vattnets status. 

Det finns ett åtgärdsprogram kopplat till vattendirektivet. Detta är fastställt av 
vattendelegationen på vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Åtgärderna 32-38 rör kommunerna och lyder:

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och förorenings-
skadade områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera 
de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

33.  Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som 
bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status eller god kemisk status.

34.  Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för 
kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så 
att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god 
kvantitativ status.

35.  Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³ per dag, 
har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.

36.  Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljö-
kvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.

37.  Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- 
och spillvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status 
eller god kvantitativ status.

38.  Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och 
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga frilufts-
livet samtbåtturism som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i 
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk eller god kemisk status.
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Miljökvalitetsnormer (MKN)
I december 2009 fastställdes MKN för vatten av vattenmyndigheterna. Normer-
na har kommit till för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 

Miljökvalitetsnormerna ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, eller som miljön 
eller naturen kan belastas med utan fara för påtaglig olägenhet. En miljökvali-
tetsnorm är en rättslig norm (regel) som anger en önskvärd eller inte önskvärd 
situation i ett ekosystem. Miljökvalitetsnormerna är bindande vid olika typer av 
myndighetsbeslut, såsom tillståndsprövning enligt miljöbalken och planering 
enligt PBL.

Miljökvalitetsnormerna sätter en mätbar gräns för hur dålig miljön får vara, 
medan miljömål visar vad vi behöver prioritera för att få en långsiktigt god miljö. 
Sedan tidigare finns MKN för luftpartiklar, kväveoxider, omgivningsbuller, fisk- 
och musselvatten och badvatten.

Havsmiljödirektivet
”EU har slagit fast att den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste 
skyddas och bevaras. Med havsmiljödirektivet har vi fått en gemensam plattform 
att arbeta efter och samma regler gäller för alla EU-länder. Målet är att alla EU:s 
havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020. Direktivet omfattar alla 
marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I kustzonen överlap-
par det ramdirektivet för vatten.

Havsmiljödirektivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Havsmiljöförord-
ningen.

Precis som för vattendirektivet gäller att man enligt havsmiljödirektivet ska 
bedöma miljöstatus och slå fast miljökvalitetsnormer. Dessutom ska man ta fram 
ett program för övervakning och ett åtgärdsprogram. Åtgärderna ska sedan ge-
nomföras, följas upp och utvärderas till nästa cykel. Varje cykel är 6 år. I decem-
ber 2015 fattar Havs- och vattenmyndigheten beslut om det första åtgärdspro-
grammet. Det kommer att finnas åtgärder som riktar sig mot kommunerna.

övriga direktiv
Det finns ett antal direktiv som på olika sätt påverkar vatten- och avloppsfrå-
gorna. Exempel är: 

•	 Rådets direktiv 1991/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvat-
ten från tätbebyggelse,

•	 Rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvat-
tenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG, 

•	 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 
2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 
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•	 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 
2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring,

•	 Rådets direktiv 1991/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater från jordbruket,

•	 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten,
•	 Europarlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om 

bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Samtliga har på olika sätt införlivats i svensk lagstiftning.

livsmedelslagen
Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Dricksvatten får inte orsaka ohälsa. 
Därför finns föreskrifter för att säkerställa detta. Föreskrifterna ska säkerställa an-
vändarens intressen från källan via vattenverket till hushållen. Vattentäkter där ut-
tag är större än 10m3 per dygn eller där uttag för fler än 50 personer görs innefattas 
av förskrifterna. Även mindre vattentäkter/brunnar innefattas om det handlar om 
kommersiell eller offentlig verksamhet. 

plan- och bygglagen (pBl)
PBL reglerar byggandet och användning av mark och vatten. Alla kommuner 
ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) och användningen av vattenområden ska 
behandlas i planeringen. Översiktsplanen vägleder beslut om hur mark- och vat-
tenområden får användas.

Med en detaljplan reglerar kommunen mer i detalj hur mark och vatten ska an-
vändas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vilka byggåtgärder 
man får och inte får göra inom planområdet.

Den kommunala planeringen möjliggör en demokratiskt inflytande över plane-
ringsfrågorna. Genom sitt planmonopol har kommunen ensamrätt att utforma 
och anta planer inom sitt geografiska område.

lag om allmänna vattentjänster
6 §. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behö ver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse ska kommunen:

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vatten-
tjänsterna behöver ordnas, och

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet kvarstår, tillgodoses i verk-
samhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Vattentjänster omfattar såväl dricksvatten, spillvatten som dagvatten. Verk-
samhetsområdet kan bildas för var och en av vattentjänsterna eller kombineras. 

BILAGOR



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen146

För verksamhetsområdet är det tydligt vem som är ansvarig och det finns ett 
system för att ta ut avgifter och fördela kostnader mellan fastighetsägarna och 
den som är ansvarig för den allmänna platsmarken. Länsstyrelsen utövar tillsyn 
över att kommun fullgör sina skyldigheter enligt denna paragraf. 

Anläggningslagen
Reglerar bland annat inrättandet av gemensamhetsanläggningar, som rättsligt 
knyts till de deltagande fastigheterna. Om en enskild va-anläggning ska vara 
gemensam för flera fastigheter, kan fastigheternas rättigheter och skyldigheter 
behöva regleras genom att en gemensamhetsanläggning bildas. Utredning och 
beslut sker i en lantmäteriförrättning.

lagen om förvaltning av samfälligheter
Regler om bland annat samfällighetsföreningar som kan bildas för att förvalt 
gemensamhetsanläggningar.

ledningsrättslagen
För allmänna ledningar kan ledningsrätt bildas. Utredning och beslut om led-
ningsrätt och ersättning för markintrång sker i en lantmäteriförrättning.

fastighetsbildningslagen
Om en fastighet behöver använda mark på en annan fastighet för till exempel. 
ledningar eller reningsanläggning kan servitut behöva bildas i en lantmäteriför-
rättning. Beslut tas enligt fastighetsbildningslagen, som också reglerar marköver-
föringar, avstyckningar och andra lantmäteriförrättningar. I vissa fall kan istället 
avtal om servitut upprättas enligt Jordabalken och skrivas in i fastighetsregistret.

Skogsvårdslagen 
30 § handlar om skogsbrukets hänsyn till natur- och kulturintressen. I skogs styrelsens 
föreskrifter till denna paragraf står det om vissa hänsyn som ska tas till vattenmiljöer. 

lagen om kulturminnen 
Innehåller bland annat bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen, inklusive sådana lämningar i vattenmiljöer till exempel 
kvarnar och skeppsvrak.

ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av kVAB:s  
allmänna vatten och avloppsanläggningar

ABVA är godkänd av Kalmar Vatten AB:s styrelse och antagen i kommunfull-
mäktige. För fastighetsägares användning av den allmänna va-anläggningen i 
Kalmar kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) samt det som föreskrivs i ABVA. Till ABVA finns ett tillägg som 
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reglerar kraven som Kalmar Vatten AB ställer på de verksamheter som släpper 
sitt spillvatten till reningsverket.

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt miljöbal-
ken för kalmar kommun
De ”lokala hälsoskyddsföreskrifterna” innebär bland annat att det är krav på till-
stånd för avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättvatten inom vissa områden 
i kommunen samt krav på skyddsavstånd vid gödselspridning intill vatten.

RåDGIVAnDE DOkuMEnT

nationella och regionala miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdagen. Av de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen berör följande vatten och avlopp:

Ingen övergödning. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mång-
fald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Bara naturlig försurning. De försurande effekterna av nedfall och markanvänd-
ning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försu-
rande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 
material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll  bara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Giftfri miljö. Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på männis-
kors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Västerhavet och Östersjön ska 
ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
be varas. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Sär skilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anlägg-
ningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricks-
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.

Till varje miljömålen finns preciseringar och etappmål. På miljömålsportalen 
(www.miljomal.se) finns alla miljömål med preciseringar och etappmål.

översiktsplan för kalmar kommun
En ny översiktsplan för Kalmar kommun är antagen. I den finns följande ställ-
ningstaganden för vattenförsörjning:

•	 Prioritera vattenförsörjningsintresset högst inom fastställda vatten skydds  -
områden samt prioriterade vattenförsörjningsområden.

•	 Stärka skyddet av prioriterade vattenförsörjningsområden.

•	 Hela tillrinningsområdet till Hagbyån uppströms Väntorp är intresseområde 
för vattenförsörjning.

•	 Hagbyån med biflöden samt 100 meter markzon på båda sidor vattendraget 
med biflöden är prioriterade vattenförsörjningsområden.

•	 Hela tillrinningsområdet till tänkbara grundvattentäkter i Nybroåsen är 
intresseområden och bevarandeområden för vattenförsörjning.

•	 Stora delar av Nybroåsens grusformationer är prioriterade vattenförsörj-
ningsområden.

•	 Arbeta för en god vattenkvalitet med stöd av Kalmarsundskommission en.

För avlopp och dagvatten gäller följande ställningstaganden:

•	 Undersök hur Tegelvikens reningsverk kan komma att påverkas av klimat-
förändringar samt hur det ska anpassa till dem. Alternativa lägen för renings-
verk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens 
reningsverk.

•	 Ta fram en kommunal va-plan som tematiskt tillägg till översiktsplanen som 
omfattar både vatten och avlopp. I denna ska bland annat tas upp:

•	 Omfattning och utvidgning av det kommunala verksamhets-
området för va.

•	 Åtgärdsprogram för utbyte av gamla avloppsledningsrör.

•	 Utbyggnadsplaner och markreservationer för framtida utbygg nad av 
befintliga reningsverk.

•	 Kommunala vattenförsörjningen så att denna blir hållbar och lång-
siktig.
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•	 Vattenskyddsområden med föreskrifter samt identifiera reservvat-
tentäkter.

•	 Intensifiera tillsynen av enskilda avlopp som är bristfälliga så att dessa kan 
åtgärdas inom en femårsperiod.

•	 Utveckla fler miljöstationer med båtbottentvättar och latrintömnings platser 
vid lämpliga gästhamnar och fritidsbåthamnar.

•	 Tillämpa dagvattenpolicyn vid all exploatering.

•	 Genomföra informationsinsatser till såväl privatpersoner, näringsliv och 
jordbrukare hur man undviker att miljöstörande ämnen hamnar i grund-
vatten, dagvatten eller avloppsvattnet.

Baltic Sea Action plan (BSAp)
Östersjöländernas miljöministrar och EU-kommissionen har 2007 inom ramen 
för HELCOM tagit ett gemensamt beslut om en gemensam åtgärdsplan, Baltic 
Sea Action Plan som gäller för egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt. 
Målet är att uppnå god ekologisk status till år 2021. Bland annat föreslås skärpta 
utsläppsnivåer för avloppsreningsverk. 

Allmänna råd för små avlopp – nfS 2006:7 
Dessa allmänna råd avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avlopps-
anordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från ge-
mensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter (pe). 

policy och åtgärdsplan för enskilda avlopp
År 2008 fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut om en policy och en åtgärds-
plan för enskilda avlopp. I policyn för enskilda avlopp delas kommunen in i 
områden med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå gäller inom känsliga 
områden för övergödning och smittoämnen. Det kan vara områden som ligger 
nära kusten, nära vattendrag samt vattenskyddsområden. 

Åtgärdsplanen är en strategi för hur kommunen ska arbeta med tillsyn och krav-
ställande samt verka för att samtliga bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas. Sam-
hällsbyggnadsnämndens ambition är att arbetet ska vara slutfört till 2015. 
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Ekologisk status – ytvatten och kustvatten – vid 
klassningen 2009. 

BIlAGA 2 
STATuS föR yTVATTEn OcH kuSTVATTEn
Principerna för hur avgränsningen av ytvattenförekomster ska gå till beskrivs i 
Naturvårdsverkets kartläggningsföreskrifter (NFS 2006:1) samt Naturvårdsver-
kets handbok 2007:3 om kartläggning och analys av ytvatten. Statusklassningen 
i denna bilaga gjordes år 2009. Den håller på att justeras och en ny statusklass-
ning kommer att fastställas i slutet av år 2015.
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För kemisk status ska kustvatten ut till territorialgränsen statusklassas, det vill 
säga ut till tolv nautiska mil från baslinjen. Ytvattenförekomsterna i Kalmar 
kommun håller en god kemisk status medan den ekologiska statusen varierar. 

Kemisk status ytvatten och kustvatten  – vid 
klassningen 2009. 
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Det ska noteras att den kemiska statusklassningen har gjorts på ett ganska osä-
kert underlag och därför kan komma att ändras när nya kunskaper finns.

Kemisk status grundvatten  – vid 
klassningen 2009. 
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Kvantitativ status grundvatten  
– vid klassningen 2009. 
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Risk att ekologisk status för ytvatten inte 
uppnås år 2015  – vid klassningen 2009. 

För många vattenförekomster har statusklassningarna gjorts utifrån ett begränsat 
underlag. Där man har haft begränsade kunskaper har man valt att sätta god 
status, men med ”risk” för att inte uppnå god status år 2015.
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Risk att kemisk status för ytvatten inte 
uppnås år 2015  – vid klassningen 2009. 
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Risk att kemisk status för grund- 
vatten inte uppnås år 2015  – vid 
klassningen 2009. 
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Risk att kvantitativ status för 
grundvatten inte uppnås år 2015  
– vid klassningen 2009. 
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VATTEnDRAG STATuS
RISk-

BEDöMnInG 
2015

föRSlAG på  
åTGäRDER

Mål/VISIOn

Nävraån God Ekologisk

Restaurera och åter-
ställa. 
Anläg ga våtmarker.  
Upp datering av gamla 
vattendomar.

Rent och naturnära 
vatten. 
Öka förståelsen för 
vattnets kretslopp. 
Minska övergöd-
ningen.

Surrebäcken
Ekologiskt 

dålig
Ekologisk

Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Åtgärder inom jord-
bruket. 
Uppdateringa av gamla 
vatten domar.

Minska övergöd-
ningen. 
Öka biologisk mång-
fald.
Rent och naturnära 
vatten.

Norrebäcken God Ingen

Ryssbyån 
(mynningen, 
Bockskärs skärgård, 
Torsbäcken)

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk

Skapa översilningsytor. 
Anlägga våtmarker. 
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.
Skapa lekområden för 
fisk.

Minska övergöd-
ningen.
Öka biologisk mång-
fald.
Rent och naturnära 
vatten.

Ryssbyån 
(Torsbäcken-Norre-
bäcken)

God Ingen

Torsbäcken
Ekologiskt 

måttlig
Ekologisk

Skapa översilningsytor. 
Anlägga våtmarker. 
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Rent och naturnära 
vatten. 
Minska övergöd-
ningen.

Snärjebäcken
(Norrebäcken-
Stensjön)

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk 

Restaurera, bland 
annat för att gynna 
bestånd av havsöring. 
Återställa översilnings-
mark.
Anlägga våtmarker.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Minska övergöd-
ningen.
Avhjälpa vandrings-
hinder.
Rent och naturnära 
vatten.



Vatten och avlopp –  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen160

BILAGOR

VATTEnDRAG STATuS
RISk-

BEDöMnInG 
2015

föRSlAG på  
åTGäRDER

Mål/VISIOn

Åbyån
Ekologsikt 

måttlig
Ekologisk

Återskapa översilnings-
mark.
Anlägga våtmarker.
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Rent och naturnära 
vatten. 
Minska övergöd-
ningen.

Törnebybäcken
Ekologiskt 

otillfredsstäl-
lande

Ekologisk och 
kemisk

Återskapa över-
silningsytor.
Anlägga våtmarker.
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Rent och naturnära 
vatten.
Minska övergödningen 
samt utsläpp av metall-
ler och andra gifter.
Öka vattnets betydelse 
i tillsynen.

Ljungbyån  
(mynningen Hoss-
moviken-Råsbäck)

God Ingen

Råsbäcken
Ekologiskt 

måttlig
Ekologisk

Åtgärder inom jord-
bruket.
Fastställa vatten-
skyddsområden.
Reservvattentäkter 
med god kvalitet.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.
Samordnad recipient-
kontroll.

Minska övergöd-
ningen.
Öka förståelsen för 
vattnets kretslopp.

Ljungbyån  
(Gunnaboån-
Gunnaboån)

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk

Skapa översilningsytor.
Anlägga våtmarker.
Åtgärder i jordbruket.
Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.
Samordnad recipient-
kontroll.
Åtgärda vandringshin-
der.

Rent och naturnära 
vatten.
Minska övergöd-
ningen.
Öka förståelsen för 
vattnets kretslopp.
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VATTEnDRAG STATuS
RISk-

BEDöMnInG 
2015

föRSlAG på  
åTGäRDER

Mål/VISIOn

Gunnaboån  
(Ljungbyån- 
Starbäcken)

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk

Skapa översilningsytor.
Anlägga våtmarker.
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda dåliga enskilda 
avloppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Rent och naturnära 
vatten.
Minska övergöd-
ningen.

Ljungbyån  
(Råsbäcken- 
Holmabäcken)

God Ingen

Ljungbyån (Smed-
torpsån-Gunnabo-
ån)

God Ekologisk

Åtgärda vandrings-
hinder.
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda enskilda av-
loppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Rent och naturnära 
vatten.
Minska övergöd-
ningen.
Öka biologisk mång-
fald.

Ljungbyån 
(Holmabäcken-
Smedtorps  ån)

God Ingen

Smedtorpsån 
(Ljungbyån-Äspe-
bäcken)

God Ingen

Hagbyån  
(Svartabäcken-
Jansabäcken)

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk

Förbättra områden för 
musslor.
Skyddsavstånd för 
dricksvatten.
Åtgärda vandrings-
hinder.
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda enskilda av-
loppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Rent och naturnära 
vatten.
Minska övergöd-
ningen.
Öka biologisk mång-
fald.
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VATTEnDRAG STATuS
RISk-

BEDöMnInG 
2015

föRSlAG på  
åTGäRDER

Mål/VISIOn

Hagbyån  
(mynningen nvs 
Kalmarsund- 
Svartabäcken

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk

Avhjälpa vandrings-
hinder.
Restaurering av lekom-
råden för fisk.
Anläggning av översil-
ningsytor.

Uppehålla god dricks-
vattenkvalitet.
Minska övergödningen.
Öka förståelsen för 
vattnets kretslopp.

Svartabäcken  
(Hagbyån- 
Vänsjösjön)

God Ekologisk

Åtgärda vandrings-
hinder.
Åtgärder inom jord-
bruket.
Åtgärda enskilda av-
loppsanläggningar.
Uppdatering av gamla 
vatten domar.

Minska övergödningen.
Öka biologisk mång-
fald.

Halltorpsån (över-
ledning till Hagby-
ån-källan)

Ekologiskt 
måttlig

Ekologisk

Åtgärder inom jord-
bruket.
Uppdatering av gamla 
vattendomar.

Öka andel över-
silningsytor.
Minska övergödningen.
Avhjälpa vandrings-
hinder.
Öka biologisk mång-
fald.
Minska försurningen.

Glasholmsån
Ekologiskt 

måttlig
Ekologisk

Anläggning av översil-
ningsytor.
Avhjälpa vandrings-
hinder.
Restaurering av dikade 
sträckor.

Stationär öring ska öka 
i omfattning.
Minska övergödning.
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GRunDVATTEn 
åSAR

GRunDVAT-
TEnSTATuS

RISk-
BEDöMnInG 

Mkn-STATuS
Mål/VISIOn 
åTGäRD

Trekanten,  
Öbbestorp 
(Ljungbyån)

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Kemisk risk. 
Ingen  

kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Minska påverkan av 
näringsämnen. Ta fram 
och revidera vatten-
skyddsområden och 
vattenskyddsföreskrif-
ter. Ta fram en lokal 
vattenförsörjningsplan.

Trekanten (Ljung-
byån)

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Kemisk risk. 
Ingen  

kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Vassmolösaåsen 
(Ljungbyån)

Kemiskt otill-
fredsställande. 

Kvantitativt 
god.

Kemisk risk. 
Ingen  

kvantitativ risk.

Kemiskt otillfredsstäl-
lande.
Kvantitativt god.

Nybroåsen, Råsbäck
(Ljungbyn)

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Ingen  
kemisk risk. 

Ingen  
kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Nybroåsen vid S:t 
Sigfrid  
(Ljungbyån)
Kalmar/Nybro

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Ingen  
kemisk risk. 

Ingen  
kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Nybroåsen Råsbäck 
(Ljungbyån)
Kalmar/Nybro

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Ingen  
kemisk risk. 

Ingen  
kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Ås vid Bäckebo-
Rockneby  
kustområde

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Ingen  
kemisk risk. 

Ingen  
kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Hagbyån 
Örsjöformationen 
Nybro

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Ingen  
kemisk risk. 

Ingen  
kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.

Kalmar kommun 
kustområde

Kemiskt god. 
Kvantitativt 

god.

Kemisk risk. 
Ingen  

kvantitativ risk.

Kemiskt god.
Kvantitativt god.
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kuSTVATTEn STATuS
RISk-

BEDöMnInG  
2015

Mkn åTGäRD

Ö s Kalmarsunds-

kusten

Ekologisk 

måttlig. 

Kemisk god

Risk. 

Risk.

Ekologisk god

Kemisk god

Bland annat åtgärder 

i jord- och skogsbruk, 

dagvatten och enskilda 

avlopp.

N vs Kalmarsunds 

kustvatten

Ekologisk 

måttlig.

Kemisk god.

Risk.

Risk.

Ekologisk god.

Kemisk god.

Bland annat åtgärder 

i jord- och skogsbruk, 

dagvatten och enskilda 

avlopp.

Västra Sjön

Ekologisk 

måttlig. 

Kemisk god

Risk

Risk

Ekologisk god.

Kemisk god.

Bland annat åtgärder 
i jord- och skogs-
bruk, dagvatten och 
enskilda avlopp.

Hossmoviken
Ekologisk 

måttlig. 

Kemisk god

Risk

Risk
Ekologisk god

Kemisk god

Bland annat åtgärder 

i jord- och skogsbruk, 

dagvatten och enskilda 

avlopp.

S n Kalmarsund
Ekologisk 
måttlig. 

Kemisk god

Risk 

Risk
Ekologisk god

Kemisk god

Bland annat åtgärder 
i jord- och skogs-
bruk, dagvatten och 
enskilda avlopp.

Bockskärs skär-
gård

Ekologisk 
måttlig. 

Kemisk god

Risk

Risk

Ekologisk god

Kemisk god

Bland annat åtgärder 
i jord- och skogs-
bruk, dagvatten och 
enskilda avlopp.
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BIlAGA 3  
GESTAlTnInGSExEMpEl föR InSpIRATIOn TIll En HållBAR  
DAGVATTEnHAnTERInG

Gröna tak

Dagvatten som bevattningsresurs
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Större stråk och kanaler
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Mindre damm nära källan
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Mindre damm nära källan

Grönyta med fördröjningsfunktion
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öppna stråk (svackdiken)
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Grönytor med fördröjningsfunktion

Genomsläpplig markbeläggning
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Grönyta med fördröjningsfunktion

flerfunktionell yta
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Makadamstråk
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Sammanhängande stråk med integrerad dammfunktion

flerfunktionell yta
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öppen ränna
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uTTRyck BETyDER

Avrinningsområde
Ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området 
avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinnings-
områden.

Dagvatten
Ytligt avrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda 
ytor eller genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter.

Enskilt avlopp Spillvattenavlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsreningsverket.

Infiltration
Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens 
inträngning i jord eller berg.

MIfO-objekt
Potentiellt förorenade områden. Områdena inventeras enligt den så kallade 
MIFO-modellen.

personekvivalent
Personekvivalent är ett mått på den mängd syre som går åt för att bryta ner det 
organiska material som en människa producerar på ett dygn. Måttet anges som 
BOD7 och är cirka 70 gram/dygn och person. Personekvivalent förkortas pe.

Recipient Ytvatten eller grundvatten som tar emot utsläpp av dagvatten eller spillvatten.

Retention
Kvarhållning, till exempel föroreningar i vattendrag som sedimenterar 
under transport.

REVAQ-certifiering

REVAQ är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga 
ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt 
att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket 
bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar 
och är öppen med all information.

Råvatten Vatten som efter beredning kan användas som dricksvatten.

Spillvatten Avloppsvatten som kommer från hushåll och industrier.

Suspenderat material
Ett mått på de organiska och oorganiska partiklar som kan sedimentera. 
Suspenderat material kallas även för partikulärt material eller suspende-
rade ämnen. Förkortas SS av engelskans Suspended Solids.

Toxicitet
Ett mått på ett ämnes grad av giftighet, dvs. den förmåga ett ämne har att 
skada en organism.

Verksamhetsområde för kom-
munalt vatten och avlopp

Ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske 
genom kommunala va-anläggningar.

BIlAGA 4   
BEGREppSföRklARInGAR
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BIlAGA 5
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BIlAGA 6  
länSSTyRElSEnS GRAnSknInGSyTTRAnDE

 
Granskning tematiskt tillägg till över-
siktsplan, Va-plan för kalmar kommun
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 14 § 
plan- och bygglagen (PBL). Handlingarna utgörs av planförslag samt samrådsre-
dogörelse.

Under granskningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget.

Av yttrandet ska det enligt 3 kap. 16 § PBL framgå om 

1. förslaget inte tillgoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbal-
ken inte följs,

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte 
är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som an-
går två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. en bebyggelse eller byggnadsverk blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen lämnade den 18 juni 2014 ett samrådsyttrande över det tematiska 
tillägget.

Länsstyrelsens granskningsyttrande är en del av översiktsplanen och ska därför 
finnas i samma rapport eller samma upplaga som den antagna planen.

Syftet med en översiktsplan är att ange inriktningen för den långsiktiga utveck-
lingen av den fysiska miljön i kommunen. Den ska därför ge vägledning för 
framtida beslut. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose allmän-
na intressen enligt 2 kap PBL.

länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen anser att kommunen har gjort ett mycket gediget översiktsplanear-
bete och att VA-planen innehåller många viktiga delar för att kunna fungera som 
ett långsiktigt planeringsunderlag gällande vatten- och avloppsfrågor. Kommu-
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nen har i princip beaktat samtliga av länsstyrelsens synpunkter från samrådsytt-
randet daterat den 18 juni 2014. Översiktsplanen bedöms uppfylla innehållskra-
ven enligt 3 kap. 5 § PBL. 

länsstyrelsens synpunkter på den reviderade va-planen
Länsstyrelsen har följande mindre synpunkter och noteringar kring sakfel.

Generellt är en del av kartorna fortfarande svåra att utläsa samt svåra att förstå 
(legenderna och detaljerna), t.ex. de på s. 13, s. 17 och s. 27. Bra exempel på 
kartor är de på s. 19 och s. 41. En översyn av kartorna bör göras så att de blir är 
tydligare.

Nybroåsen är uppdelad i fem delområden eftersom Nybroåsen Råsbäck delas 
upp i två områden, Nybroåsen Råsbäck Södra och Norra. På s. 16 står att Ny-
broåsen är uppdelad i fyra delområden.

Kalmar spås få en minskad vattentillgång eftersom nederbörden är relativt låg. På 

s. 13 anges en årsmedelnederbörd på ca 500 mm per år. På s. 25 anges en 
årsmedelnederbörd på ca 450 mm per år. Enligt beräkningar har Kalmar en års-
medelnederbörd på mellan 537-564 mm per år. Siffrorna finns att hämta i den 
Regionala handlingsplanen för klimatanpassning för Kalmar län.

I avsnittet Föroreningsbelastning, på s. 45, beskrivs begreppet retention. Såsom 
det är angett finns det risk för missuppfattning. Om små sjöar och vattendrag är 
recipient för dagvattnet är avskiljningen och retentionen av föroreningar försum-
bar, vilket bör förtydligas. I dessa fall hamnar föroreningarna i slutrecipienten, 
d.v.s. kustvattnet, som redan i dagsläget har måttlig vattenstatus. 

I planen på s. 131 står felaktigt att områden utanför kommunalt verksam-
hetsområde där det för fastighetsägaren är svårt, tekniskt och ekonomiskt, att 
ansluta till kommunalt VA, får anordna enskilda avloppsanläggningar. Lagen 
om allmänna va-tjänster (LAV) tar inte hänsyn till ekonomiska förutsättningar. 
En bedömning om kommunens skyldighet att förse ett område med allmänna 
va-tjänster, enligt 6 § LAV, utgår endast utifrån behoven ur miljö- och hälso-
synpunkt samt om bebyggelsen kan anses utgöra ett större sammanhang, vilket 
också kommunen beskriver på ett tydligt sätt på s. 103. Dock ska det under 
kriterierna för 6 § LAV punkt 2, inte bara motiverat ur miljöhänsyn, utan också 
anges motiverat ur hälsosynpunkt.                

           _________________________

Deltagande
I ärendet har vattenplanerare Eva T Hammarström och miljöskyddshandläg-
garna Liselotte Hagström och Niklas Fredin deltagit.
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Beslut om att avge detta yttrande har fattats av t.f. chef för Samhällsbyggnadsenheten 
Birgitta Eriksson efter föredragning av miljö- och planhandläggare Michael Ingard.

Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens elektroniska dokument- och  
ärendehanteringssystem.
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SärSkilt utlåtande efter utStällning

Utställningens genomförande
Vatten- och Avloppsplan, det tematiska tillägget till översiktsplanen, har varit 
utställd mellan den 24 februari och 26 april 2015. Berörda myndigheter, förvalt-
ningar, verksamheter och allmänhet har getts möjlighet att yttra sig över planför-
slaget. Under remisstiden har det inkommit tio yttranden. 

Efter utställningstiden ska kommunen enligt plan- och bygglagen sammanställa 
och bemöta inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. På kommunens hem-
sida (www.kalmar.se) publiceras detta dokument som endast är en sammanfatt-
ning av inkomna synpunkter samt förslag till justeringar som synpunkterna 
föranlett. Detta för att skydda den personliga integriteten vid behandling av 
personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Om man önskar se synpunk-
terna i sin helhet finns de att tillgå hos samhällsbyggnadskontoret på kommu-
nen. Där finns dokumentet Särskilt utlåtande.

Utlåtandet kommer att delges dem som lämnat synpunkter, berörda förvaltingar, 
myndigheter och kommuner samt vara tillgängligt för allmänheten på kommu-
nens hemsida så snart va-planen har godkänts av kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande kommer inför antagandet att utgöra del av 
det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Läsanvisning
Webbversionen av utlåtandet inleds med en beskrivning av övergripande mål 
och syfte för arbetet med VA-planen, tematiskt tillägg till översiktsplanen, och 
en sammanfattning av processen. Därefter följer en sammanfattning av de största 
frågorna efter utställningen, och kommunens kommentarer till dessa. 

Bakgrund, målsättning och syfte med 
planen
Kalmar är en tillväxtkommun med höga ambitioner. Enligt visionsdokumentet 
Kalmar 2020 ska Kalmar utvecklas till en attraktiv och expansiv kommun med 
70 000 invånare år 2020. Vi ska också vara en av de ledande kommunerna i 
arbetet för ett friskare Östersjön. För att uppfylla visionen krävs ett fungerande 
och långsiktigt hållbart system för försörjning av dricksvatten och avlopps-
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hantering med minimal påverkan på Östersjön. Va-planen har utarbetats som 
ett samlande dokument för att få överblick över och kunna möta kraven på 
befintliga och framtida system. Planen ska ge en helhetsbild av vatten- och 
avloppsfrågor i kommunen, ge riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt 
vara underlag för åtgärdsarbete. Det slutgiltiga målet är en tydlig va-planering 
som visar vilka åtgärder som måste vidtas för kommunens utveckling och för att 
möta framtida behov.

Sammanfattning av planprocessen 
under framtagandet av VA-planen
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunen. Planen kan innehålla kommunens vision och vara 
dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen. Kommunen kan också 
ändra sin översiktsplan genom ett kommuntäckande tillägg för att tillgodose ett 
allmänt intresse, som i detta fall ett tematiskt tillägg som behandlar kommunens 
vatten- och avloppsfrågor. Översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner och till-
lägg hanteras enligt en demokratisk process som regleras av plan-och bygglagen.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda såsom 
en detaljplan utan är endast vägledande och rådgivande. Ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen kan inte överklagas av skäl som grundar sig på dess sakinnehåll. 

ProceSSen för VAtten- och AVLoPP, temAtiSkt tiLLägg 
Arbetet med det tematiska tillägget påbörjades år 2011. Det har funnits en ar-
betsgrupp med miljöskyddsinspektörer och landskapsarkitekt från samhällsbygg-
nadskontoret och utredningsingenjörer från Kalmar Vatten AB. I arbetsgruppen 
har det också suttit översiktsplanerare som från början arbetade på kommunled-
ningskontoret, men som under arbetets gång förts över till samhällsbyggnads-
kontoret. Den personella sammansättningen i arbetsgruppen har varierat. 

Det har även funnits en styrgrupp bestående av chefen för samhällsbyggnads-
kontoret, miljöchefen på samhällsbyggnadskontoret, översiktsplaneringschefen 
och VDn för Kalmar Vatten AB. Efter omorganisationen och personella föränd-
ringar har även chefen för projekt- och exploateringsenheten på kommunled-
ningskontoret blivit en del av styrgruppen.  

Samråd 
Arbetsgruppen tog fram ett förslag till va-plan och kommunstyrelsens planut-
skott beslutade att sända den på samråd. Planen ställdes ut på kommunen och 
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samtliga bibliotek och kommunens hemsida under samrådstiden den 3 mars till 
5 maj 2014. Den 22 mars 2014, hölls ett allmänt samrådsmöte med information 
kring planen. Samrådet annonserades i lokalpressen.

Till följd av omorganisationen inom Kalmar kommun uppkom det behov av att 
diskutera ansvarsfrågor gällande dagvatten inom kommunen. En särskild utred-
ning genomfördes av kommunledningskontoret. 

Utställning
Efter samrådet inleddes ett arbete med att sammanställa och bemöta inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse. Va-planen bearbetades och den största för-
ändringen var en omdisposition av dokumentet för att förtydliga planen och för 
att förenkla läsbarheten. 

Efter omarbetning av planförslaget ställdes det ut under två månader, den 24 
februari till 26 april 2015. Planen lades ut på kommunens hemsida, var utställd 
på biblioteken, på samhällsbyggnadskontoret och i Stadshuset. Utställningen 
annonserades i lokalpressen.

Antagande
Efter utställning har mindre justeringar och redaktionella ändringar av text gjorts 
i va-planen. Till va-planen läggs det särskilda utlåtandet där inkomna synpunkter 
efter utställning och bemötande av dessa redovisas. Va-planen ska antas av kom-
munfullmäktige.

De största frågorna under utställningen
Under utställningen inkom tio yttranden från myndigheter, kommuner och pri-
vatpersoner. Av dessa har fem instanser inte haft något att erinra. Synpunkterna 
har lett till redaktionella ändringar i dokumentet.

Länsstyrelsen anser att kommunen har gjort ett mycket gediget översiktsplanear-
bete och att va-planen innehåller många viktiga delar för att kunna fungera som 
ett långsiktigt planeringsunderlag gällande vatten- och avloppsfrågor. Kommu-
nen har i princip beaktat samtliga av länsstyrelsens synpunkter från samrådsytt-
randet daterat den 18 juni 2014. Översiktsplanen bedöms uppfylla innehållskra-
ven enligt 3 kap, 5 § PBL. 

Under och efter utställningen har det inkommit flera interna frågor och syn-
punkter från kommunens förvaltningar b.la projekt- och exploateringsenheten, 
brandkåren och planenheten. Synpunkterna har handlat om dagvattenfrågor och 
i huvudsak berört dokumentets struktur och ansvarsfrågor som t.ex. hur man 
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långsiktigt kan planera för dagvattenlösningar samt taxesystem. Dessa frågor har 
varit av organisatorisk karaktär och är till stor del ett resultat av de omorganise-
ringar som kommunen har genomgått under de senaste åren men beror också på 
den pågående utvecklingen av kommunens planeringsprocess.

De ändringar som har gjorts i va-planen till följd av de interna synpunkterna efter 
utställningen har inneburit förtydliganden av beskrivningar av kommunens ar-
betsprocess för att kunna behandla dagvattenfrågorna på ett tillfredsställande sätt. 

Arbetet med VA-planen har pågått under lång tid vilket framförallt har berott på 
omorganisationer, personalbyte, hög arbetsbelastning och kommuninterna diskus-
sioner om dagvattenfrågor. I och med den långa tidsperioden under vilken arbetet 
har pågått har tidplanerna för flera av de föreslagna åtgärderna flyttats fram. 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
Detaljplan för del av 
Norrliden 2:13, ny förskola 
i Kalmar, Kalmar kommun 
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-06-30 – 2015-08-31. Förslaget 
har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fas-
tighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
 

Sammanfattning 
Huvuddelen av yttrandena är positiva till planförslaget. Samrådsyttrandena som 
beskriver invändningar kan sammanfattas enligt följande:   
- Synpunkter från boende på Tre vänners väg kring trafikmiljön i området. 
- Synpunkter från boende söder om planområdet avseende avgränsningen av den 
nya kvartersmarken.  
- Länsstyrelsen yttrar bl.a. att miljökvalitetsnormer ska behandlas vidare och i plan-
beskrivning kompletteras.  Vidare framförs också några allmänna och rådgivande 
synpunkter.  
Inkomna yttranden föranledde till mindre revidering av planförslaget. Ändringarna 
beskrivs under rubriken ”Handlingarna revideras enligt följande” 
 
Inkomna skriftliga synpunkter under samrådstiden redovisas och kommenteras här 
nedan:  
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsens bedömning utifrån nu kända förutsättningar är att det inte finns skäl 
för Länsstyrelsen att överpröva kommunens beslut och upphäva förslaget till de-
taljplan med stöd av 11 kap. 10 § PBL. Denna bedömning förutsätter dock att syn-
punkterna som framförs avseende miljökvalitetsnormer kan tillgodoses. 
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Riksintresse 
Länsstyrelsen bedömer att riksintresseområdet eller influensområdet för Kalmar 
flygplats inte påverkas av planförslaget. 
Miljökvalitetsnormer 
I planbeskrivningen har kommunen presenterat ett utdrag ur dagvattenutredningen 
som, genom beräkningar, tydligt och utförligt visar vilka förutsättningar som finns 
och vilka bedömningar som har gjorts för att minska risken för översvämningar 
samt föroreningsbelastning. I planbeskrivningen sammanfattas att planen säkrar ett 
fördröjningsmagasin inom fastigheten genom en planbestämmelse, vilket är bra. 
Fördröjningsmagasinet är till för att minska risken för översvämningar, men ger 
inga reningseffekter av dagvattnet innan det når recipienten. Därför behöver kom-
munen lyfta fram samtliga åtgärder som kommer krävas för att också rena dagvatt-
net innan det når recipienten. De olika fördröjnings /reningsåtgärderna (lokalt om-
händertagande av dagvatten) som är tänkta att genomföras inom planen måste be-
skrivas tydligare i planbeskrivningen samt i behovsbedömningen. 
I sin planering och planläggning ska kommunerna visa att gällande miljökvalitets-
normer följs genom att detaljplaner, områdesbestämmelser och lovgivning inte 
medför att en miljökvalitetsnorm överträds. Kommunen har på ett bra sätt i plan-
beskrivningen och i behovsbedömningen beskrivit att planen inte kommer att på-
verka grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation, SE 628995-
153160. Däremot saknas det i handlingarna en bedömning huruvida planen eventu-
ellt kan komma att påverka kustvattenförekomsten Sn Kalmarsund, SE 564250-
162500. I planbeskrivningen redogörs för förekomsternas status, men inget om och 
hur en eventuell påverkan på dem kommer att ske, vilket måste göras. I behovsbe-
dömningen nämns bara påverkan på grundvattenförekomsten men inget om kust-
vattenförekomsterna. Kommunen beskriver att det inom fastigheten ska finnas en 
fördröjningsanläggning för dagvattnet, norr om byggnaden i anslutning till förbin-
delsepunkten, innan anslutning av dagvattnet sker till befintlig dagvattenledning. 
Dagvattenledningen mynnar ut i kustvattenförekomsten, vilket gör att en påverkan 
på MKN för denna förekomst kan komna att ske. Kommunen behöver tydligare 
redovisa vilka reningsåtgärder som ska vidtas i planen och utifrån det göra en be-
dömning om planens eventuella påverkan på kustvattenförekomstens miljökvali-
tetsnormer. 
Behovsbedömning/ Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning, baserat på redovisat underlag 
och med de motiveringar kommunen anfört, att genomförandet av planen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför inte 
behöver upprättas. Länsstyrelsen förutsätter att olika utredningsbehov och därav 
följande försiktighetsåtgärder hanteras och beaktas i detaljplanen. Samråd har här-
med skett. 
Allmänt och rådgivande 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Planens bullerutredning visar att de ekvivalenta ljudnivåerna från Norrlidsvägen 
kommer att uppgå till maximalt 50 dBA vilket är de nivåer som anges som önsk-
värda högsta ljudnivåer i Boverkets rapport 2015:8. Länsstyrelsen vill uppmärk-
samma kommunen om att så låga bullernivåer som möjligt alltid ska vara utgångs-
punkten planering av ny bebyggelse. Även buller under aktuella riktvärden kan ha 

Kommentar 2 
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en negativ inverkan på människors hälsa och välmående. Att skapa bra ljudnivåer 
inom en förskoleverksamhet och i utemiljön är mycket viktigt för barnens hälsa och 
den pedagogiska verksamheten. Bullernivåer kan till viss del styras och minskas 
genom placeringen av byggnader samt gestaltningen av den fysiska miljön vilket 
kommunen bör ta hänsyn till i den fortsatta planeringen av förskolan och dess 
verksamhet. 
Förorenad mark 
I behovsbedömningen redogörs för att provtagningar av föroreningar har utförts 
och att inga provtagningspunkter överstiger riktvärdena för känslig markanvänd-
ning, medan det i planbeskrivningen beskrivs att det inte finns något som tyder på 
att någon förorenande verksamhet förekommit på platsen eftersom marken inte 
varit exploaterad tidigare. Om det har gjorts provtagningar bör det även redovisas i 
planbeskrivningen. 
Radon 
Planen anger att "om det i byggnadsskede visar sig finnas förhöjda radonhalter, vilket det kan 
göra lokalt, ska byggnader som används för regelbunden vistelse uppföras på radonsäkert sätt". 
Länsstyrelsen vill påtala risken att även fyllnadsmaterial i grundläggningen kan ut-
göra en radonkälla, vilket innebär att bara för att den ursprungliga marken inte har 
förhöjda radonhalter kan det likväl behöva göras åtgärder för att undvika förhöjda 
radonhalter i inomhusmiljön. Skrivningen i planen är även otydlig då det inte fram-
går om kommunen bedömer att den föreslagna markanvändningen skola innebär 
regelbunden vistelse eller inte. 
Trafik/kommunikationer 
Infart till förskolan beräknas ske från Tre Vänners väg. Planen behöver förtydliga 
och redovisa eventuella konsekvenser och åtgärder avseende hur detta kommer att 
påverka trafiksituationen på Tre Vänners väg samt eventuell risk för ökad trafik på 
närliggande gator.  
Planförslaget möjliggör parkering för skolverksamheten, och planen anger att be-
hovet är 20-30 platser när förskolan är färdigutbyggd, varav 10 platser är till för 
avlämning/hämtning. I planbeskrivningen anges att närheten till centrum samt de 
andra exploateringsmöjligheterna gör att ett samutnyttjande av parkeringen är 
önskvärt. Hur många parkeringsplatser ryms på den angivna ytan? Innebär önske-
målet om samnyttjande att det finns risk att förskolans behov av parkeringsplatser 
inte kan uppfyllas på platsen? Länsstyrelsen ser ett behov av en utförligare redovis-
ning av parkeringsförhållandena i planförslaget.  
Övrigt 
Då byggrätten inom kvartersmarken är förhållandevis stor, totalt 1700 m2, kan det 
vara lämpligt att även ange maximal takvinkel eller att begränsa totalhöjden på 
byggrätten, och inte bara byggnadshöjden. En stor byggnadsvolym som bara är 
begränsad till byggnadshöjden kan med ett tillåtet tak på 45 graders lutning få be-
tydligt högre totalhöjd än den tillåtna byggnadshöjden, vilket i så fall bör redovisas i 
planbeskrivningen.  
I behovsbedömningens på sidan 4 anges Risker för hälsa och säkerhet. Kommunens 
kommentar är där svår att förstå, och bör förtydligas.  
På sidan 5 i behovsbedömningen saknas kommentar om något av de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen kommer att beröras, vilket är en brist. Samma sak på sidan 6 
angående de regionala miljömålen. 
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Kommentar 1: Noteras 
Kommentar 2: Planbeskrivning revideras och tydliggör Miljökvalitetsnormer samt 

dagvattenhanteringen.  
Kommentar 3: Noteras 

 
Allmänt och rådgivande 

Kommentar 4: Kommunen bedömer att rekommenderade bullernivåer är beaktade 
inom området. Se sidan 17 i planbeskrivning ”… en del av förskolans uteplatser 
är utsatt för bullernivåer som enligt kommunens beräkning upptar 45-50 dBA 
för ekvivalent ljudnivå…” Vidare refereras till Boverkets Rapport 2015:8: ”...På 
skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedago-
gisk verksamhet.” 
Ljudklimat och akustik inom förskoleverksamhet hanteras i efterföljande bygg-
lovsskedet.  

Kommentar 5: Handlingar revideras och tydliggörs (indikationer på föroreningar i 
jorden beskrevs i Planbeskrivning under rubriken ”Geotekniska förhållanden”). 

Kommentar 6: I april 2015, markradon hade ej kunnat undersökas på grund av hög 
vattenhalt i jordlagren. Kompletterande radonundersökning har gjorts senare in-
dikerar på normalradonmark varvid byggnader ska utföras i radonskyddat utfö-
rande. Texten i Planbeskrivningen revideras.  

Kommentar 7: En onödigt stor parkering kan främja fler bilresor än vad som annars 
skulle varit. Parkeringsytor är också ytkrävande och en överdimensionering inne-
bär ett onödigt stort markanspråk. Baserat på kommunens underlag som beräk-
ningsmodell konstateras att behovstalet för bilparkering vid skolverksamhet är: 
                            1,4 x 4=5,6 parkering för angöring/besök och-  
                            1,4 x 7=9,8 parkering för personal. Det vill säga, 16 parkerings-
platser. Serviceförvaltning räknar behovet på ca. 20- 30 parkeringsplatser. Planen 
avser en yta på 34,40 meter x 24 meter för parkering, det vill säga ca. 825 m². 
Samhällsbyggnadskontoret inleder ingen projekteringsarbete i dessa sammanhang 
än snabba skisser som prövar möjligheterna, dessa och tanken på att ytan som re-
serveras för parkering är tillräkligt stort och bedöms parkeringsbehovets uppfyllas 
för båda beräkningsmodell. 

Kommentar 8: Övriga rekommendationer följs.   
 
Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget 
Kommentar: Noteras. 
 
Boende och fastighetsägare 
Samfälligheten De Femtiofyra Vännerna 
Härmed vill vi lämna synpunkter på förslaget att bygga förskola på del av Norrliden 
2:13, se bifogad fil. 
Vi tycker att det till största delen är positivt med att bygga en förskola på angiven 
plats, men vi har en del funderingar som vi är tacksamma om ni tar i beaktande. 
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FÖRSKOLA PÅ DEL AV NORRLIDEN 2.13, KALMAR KOMMUN 
Kommunen har för avsikt att uppföra ny förskola på ovan angivna fastighet i Norr-
liden. 
Förslag till detaljplan med inbjudan till samrådsmöte den 6 juli har utgått till bl.a. 
Samfällighetsföreningen De 54 Vännerna. Föreningen närvarade med representan-
ter för styrelsen och fastighetsägare från kvarteren Skutan och Klippern. 
Vid mötet redogjorde kommunen för planerna, varefter fastighetsägamas syn-
punkter redovisades. 
Kommunen önskade dessa i skriftligt yttrande senast den 31 augusti 
Samfällighetsföreningen får härmed anföra följande : 
Allmänt 
Föreningen har i stort inget att erinra mot platsen för förskolans förläggning samt 
erforderlig parkeringsyta i anslutning till och söder om Jollen l. Det framkom att 
området för förskolan kommer att inhägnas. Planområdet bör minskas något i 
nordvästra hörnet så att stängslet inte kommer i direkt anslutning till de fyra stora 
ekarna. Det lilla grönområdet är värdefullt inte minst med tanke på att kullen söder 
om Jollen 1 försvinner. 
Schaktmassor 
En hel del massor måste bortföras och ersättas av annat material. Om massorna är 
användbara är det ett önskemål att dessa kan användas till att bygga på "pulkaback-
en", så att den blir mer spännande även för äldre barn. Finns möjlighet att göra en 
backe även mot öster, genom avverkning av en del skog, skulle det kunna förhöja 
värdet ytterligare. Det händer nämligen ofta att barnen åker pulka och kälke mot 
gång-och cykelvägen eftersom kullen är brantare åt detta håll.  
Parkeringsytan 
Föreningen har ingen erinran mot att parkering kommer att ske som planen visar, 
under förutsättning att kommunen ansvarar för att: avbärarräcke sätts upp mellan 
den föreslagna gatan och Jollen l samt även på Jollen l :s södra sida mot garage-
längan. Vidare bör en stolpe med anvisning om att Jollen l är privat parkering för 
fastighetsägarna uppsättas. Det händer redan i dag ganska ofta att utomstående 
parkerar sina bilar på denna parkering framfor allt vintertid. Föreningen har fått 
kännedom om att även andra privata p-platser utnyttjats av utomstående. Med 
tanke på trafikökningen kan det finnas anledning att sätta upp stolpar även vid de 
övriga infarterna till garagelängorna.  
Det kan ifrågasättas om inte hela parkeringsytan borde omgärdas av avbärarräcke i 
öster för att förhindra eventuell utfart mellan garagelängan och fastigheten Skutan l. 
Det är ett G/C -stråk här. 
Trafiken 
Föreningen ställer sig tveksam till kommunens beräkningar att trafiken på Tre Vän-
ners väg endast kommer att "öka något". Redan idag har vägen ganska stor belast-
ning, dessutom med många barn och ungdomar som ska till och från skolan eller till 
andra aktiviteter.  
Föreningen anser det vara synnerligen angeläget att vägen markeras med en särskild 
fil för cykel och gående. Det finns utrymme att bredda vägen på en sida. 
Norrlidsvägen bör breddas med egen fil norrifrån mot infarten till Enighetens väg, 
med tanke på att vägen gör en kraftig högersväng omedelbart innan infarten. Det 
har tidigare vid flera tillfållen skett olyckor vid detta T-möte. Hastigheten har dessu-

Kommentar 4 

Kommentar 2 

Kommentar 3 

Kommentar 1 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse  2015-10-21 
6(14) 

 
 

 
 

tom under året höjts till 60 km. Föreningens mening är att kommunen nogsamt 
beaktar dessa förhållanden. 
Ledningar 
En dagvattenledning går omedelbart söder om kvarteret Skutan. Om åtgärder måste 
göras vid denna ledning måste stor försiktighet iakttagas så att inte det stora, 
välvuxna och vackra oxelträdet, som står nedanför Skutan l, på något sätt skadas. 
Avslutningsvis förutsätter föreningen att den får tillfälle att inkomma med ytterli-
gare synpunkter vid granskningsyttrandet, om så skulle erfordras. 
 
Kommentar 1: Synpunkterna beaktas och plankartan justerats.  
Kommentar 2: Synpunkterna noteras. Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen 

av den övergripande grönstruktur som berör området, en förbindelse mellan 
Berga centrum med Norrliden centrum och vidare mot Norrlidsbadet. Refererad 
pulkabacken ligger utanför planområdet men önskemålet har meddelats vidare 
till Park- och infrastrukturenheten.  

Kommentar 3: Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Iordningstäl-
lande/uppförande av övriga åtgärder inom kvartersmark ansvarar berörd fastig-
hetsägare/ tomträttshavare för. Samfälligheten De Femtiofyra Vännerna ansva-
rar för fastigheterna Slupen 1, Kostern 1, Lustjakten , Snipan 1 och Jollen 1. 
Vidare är också kommunens intention att säkerställa att tillfarten från den norra 
kvartersmarken till gatumark endast får förekomma där planen möjliggör det. 
Plankartan justeras.  
Avgränsningen av kvartersmarken (”S”) mot fastigheten ”Jollen 1” flyttas så att 
en vidsträckt yta på ca 5 meter lämnas som allmän platsmark (”PARK1”). Änd-
ringen syftar på att på så sätt behålla liknande förutsättningar, inför vidare arbete 
såsom beskrivs i FÖP:en Norrliden Strand, som övriga fastigheter för ”Garage-
ändamål” utmed Tre Vänners väg.  
Notera att man inte får framföra motordrivet fordon på mark utpekat för Park. 
 

Kommentar 4: Norrlidsvägen och infarten till Enighetens väg ligger utanför planom-
rådet. Synpunkterna noteras och vidarebefordrades till trafikenheten som un-
derlag för det fortsatt planarbetet i Norrliden och Norrlidsvägen. 
Gällande säkerheten för gående och cyklister på Tre Vänners Väg, hänvisar 
kommunen till att det finns alternativa separerade GC- vägar inom området som 
leder till skolan. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar 5 
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Kommentar 5: Kommunen har erhållit separat dialog med samtliga ledningshavare, bl. 
a. för att diskuttera förutsättningar att alla underjordiska ledningar samlas i ett 
ledningstråk. En del av befintliga ledningar är anlaggda tvärsöver planområdet 
och den andra delen ligger längs med befintlig gång- och cykelväg i väst- östlig 
riktning, det vill säga, ca 14 - 15 meter söder om trädstammen. Omplaceringen 
av ledningar anses inte komma i konflikt med placeringen av utpekade träd då 
markytan avsedd för anslutningen ”väster/öster” ligger dryg 30 söder om oxel-
trädet. Se exempelvis bilden på sidan 15 i Planbeskrivningen, Kalmar Vatten 
planerade åtgärder, Figur 2. Exploateringsytor i detaljplan, dagvattenanläggningar 
samt flytt av dagvattenledning. 

 
Malin Torslén och Kai Torslén (Järpstigen 3, Trombonen 2) 
Kontaktar er ang detaljplanen för del2:13, förskolan. Vi har några synpunkter gäl-
lande byggnationen. Vår öppna baksida vätter mot den planerade bebyggelsen, 
Järpstigen 3. 
Vår önskan är att planområdet för bebyggelsen flyttas ut ngt (bifogar bilder) An-
ledningen till detta är att främst att förskolan kommer för nära inpå vår tomt, enligt 
våra önskemål, samt att det inte kommer att finnas någon som helst framkomlighet 
på vår baksida vid brand för brandkåren eller annan utryckning. Det är en säker-
hetsrisk för oss som bor här.  
Annars är vi positiva till att det byggs en förskola och inte hyreshus, samt att "vår" 
pulkabacke blir kvar.  
Fotbollsplanen och pulkabacken är ställen som används väldigt flitigt året om, av 
både skolor, förskolor och av barn, vuxna etc etc ... Det har platserna gjort i många 
många år.  
Hoppas att vi kan mötas på vägen!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det svarta strecket motsvarar där vi som närmast anser att området ska uppta! 
 
Kommentar: Se gemensamma kommentarer, kvarteret ”Trombonen”.  
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Karin Eklund (Trombonen 3) 
Jag godkänner ej förslaget med den sträckning förskolans område har med nuva-
rande förslag på kartan/ritningen. 
Jag köpte fastigheten Trombonen 3 under 2014 bl.a. på grund av det grönområde 
som gränsar till min tomt. 
Jag ser det av stor vikt för värdet på fastigheten och för livskvaliteten att skogsom-
rådet öster om "stenröset" (långsmalt) behålls orört och att förskolans gräns ej når 
ända fram till villans tomtgräns.  
Använd endast nuvarande fotbollsplan för byggnation av förskola inkl. gård. Det 
s.k. "stenröset" som finns mellan fotbollsplan och skogsområde bildar en naturlig 
gräns för förskolans område.  
Jag önskar även att ca 5 m utanför min tomtgräns behålls som allmänning. Då kan 
detta utrymme användas som ev. brandväg och/eller för att de boende i Trombo-
nen ska kunna komma fram vid exempelvis renoveringar. Gränsen bildas naturligt 
som det ser ut idag. 
Mitt förslag: 
l) Ändra planritningen för förskolans område så att det långsmala stenröset får vara 
gränsen för området. Se förlaget på medföljande karta (blått) 
2) Behåll fritt, ca 5 m mellan de boendes tomtgräns och förskolans område = som 
det är nu. Se mitt förslag på kartan. 
3) Låt träd och buskar på grönområdet vara kvar. Undantag: den stora eken vid 
"stenrösets" södra punkt. 
4) Inga bostäder ovanpå förskola 

 
Kommentar: Avseende ”stenröset”. I gränsen mellan den öppna gräsytan och skogs-

partiet i planområdets västra del finns ett långsträckt lågt stenröse. Det består till 
stora delar av sprängsten och verkar därför inte vara rester av en äldre mur utan 
har troligen tillkommit i samband med annan exploatering i området. Stenrösen 
kan alltid ha ett visst värde som boplats för olika djur, men eftersom det i det här 
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fallet främst består av relativt slarvigt upplagda större block i ett skuggigt läge 
bedöms värdet vara mycket begränsat. 
Avseende ”Inga bostäder ovanpå förskola”. Planen föreslår endast ”S”, skola.  
Vidare se gemensamma kommentarer, kvarteret ”Trombonen”.  
 

Anna-Boel Hjorth (Järpstigen 7, Trombonen 4) 
Jag och min familj bor på Järpstigen 7, omedelbart bakom det område där man vill 
bygga en förskola. 
Vi vill ha kvar fotbollsplanen och grönområdet, vi tycker inte det är lämpligt att 
förstöra detta område, vilket blir fallet om förskolan byggs här.  
Fotbollsplanen, grönytan och pulkabacken används av väldigt många människor, 
både av folk som bor närmast och av folk från Norrliden.  
Området används bl.a. för picknick, lek och fotbollsträning. Det är en stor, härlig 
grönyta som många tycker väldigt mycket om. 
Varför bygger man inte en ny förskola där det en gång fanns en sådan, omedelbart 
bakom Konsum? 
Viktigt för oss på Järpstigen är dessutom att det finns möjlighet att köra med bil på 
baksidan av våra tomter. Det är möjligt som det är nu. Detta behövs t.ex. vid reno-
veringar av husen. 
 
Kommentar: Se gemensamma kommentarer, kvarteret ”Trombonen”. 
 
Anders Hjorth (Trombonen 4) 
Det tänkta området är den största enskilda fria yta som finns i området.  
Att förestöra detta fina område är en skam.  
Området används till pulkaåkning vintertid där långväga gäster kommer och parke-
rar sina bilar vid vändplatsen på Gökstigen när det är fint väder för pulkaåkning.  
Området används flitigt av hundägare där hundarna har en riktigt stor och fin yta 
att springa på.  
Vidare används området av skolan för idrottsaktiviteter.  
Även spontanidrott förekommer på fotbollsplanen, vilken dock borde rustas upp 
med bättre mål.  
Bågskytte är också en aktivitet som förekommer.  
Familjer från andra sidan Norrlidsvägen har ibland trevliga picknickutflykter på 
kullen sommartid och området ger ett stort utrymme för lek.  
Att bygga en förskola strax intill min biodling, jag bor på Trombonen 4, är ingen 
bra idé. Biodlingen bidrar till pollinering i området och är viktigt för den biologiska 
mångfalden. Bin kan svärma ibland och då är det extra olämpligt med en förskola så 
nära, då svärmen ofta landar i t.ex. ett träd nära bikuporna innan de ger sig av för 
att hitta en ny boplats. Mina bikupor finns i anslutning mot skogspartiet på norra 
delen av min tomt. 
När vi köpte min fastighet 1997 undresökte jag att det inte fanns några byggplaner 
på detta område. Svaret jag fick var att det fanns det inte, samt att området var för 
sankt för en byggnation. 
Jag bedömde att det fanns bra förutsättningar för att ha en biodling på denna plats i 
ett villakvarter. Jag kommer således att fortsätta bedriva biodling oavsett hur beslu-
tet blir. Biodlingen är tänkt som en del i min försörjning framöver. Det tänkta 
byggnationsområdet ligger som planen ser ut kloss i kloss mot Trombonen 1, 2 och 
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3. 
Det finns en farbar gräsplan där det gör möjligt för fastigheterna Trombonen 1-5 
att komma fram med arbetsredskap. Den tänkta planen förhindrar framfart. Då det 
är trångt mellan husen så är denna framfart viktig vid dräneringsarbeten, takom-
läggningar etc.  
Det bör finnas bättre alternativ för ett daghem som t.ex. norr om fotbollsplanen 
Elinasgränd/tre vänners väg.  
Området nordöst om vägstumpen mellan Järpstigen och Duvstigen kunde också 
vara ett bättre alternativ. 
Vissa partier med skog har jag inget emot att de bebyggs, men var varsam med för-
tätning av området, det var ju de fina områdena här omkring som vi tyckte om, 
förstör inte detta som folk gillar här. 
När området planerades från början var det medvetet att det skulle finnas naturom-
råden mellan bebyggelsen.  
Det stora skogsområdet vi Fasanvägens nordöstliga ända och söder ut bör också 
kunna bebyggas.  
Jag motsätter mig här med den tänkta planen på byggnation av området 2:1 
 

Kommentar: Avseende biodling inom tätbebyggt område sökte kommunen svar 
från sakkunniga och tillsynsmyndighet. 
Sverige Biodlarers riksförbund beskriver följande angående inom tätbebyggt om-
råde – tillåtet eller inte...”Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha 
bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biod-
laren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet 
för människors hälsa. Det finns flera åtgärder som biodlaren kan göra för att 
minska olägenhet och risk för olägenhet för dem som bor i närheten. Det kan där-
för vara lämpligt att prata med sina grannar innan man sätter upp bisamhällen 
inom tätbebyggt område, bl.a. om skillnaden i beteende mellan bin och getingar”.  
Jordbruksverket beskriver också regler för biodling och bisamhällenas skötsel.  
Länstyrelse Östra Götaland ansvarar för bitillsynen inom Kalmar län. 
Kommunen kan resumera att erhållen information inte fastställer något tydligt 
skäl som kan avgöra hur lämpligt eller ej är att placera en förskola i närheten av ett 
bisamhälle. Experterna konstarerar att det beror från fall till fall och olika faktorer 
men att det finns flera exempel på biodling inom tätbebyggt området bara man 
vidtar de försiktigheter som rekommenderas.  
 

Samhällsbyggnadskontoret vill betona att eftersom bin kan flyga inom en radie 
av två- tre kilometer, flyger de i så fall i trädgårdar, parker och övriga platser som 
barn regelbundet kan vistas i. Det finns redan en annan skola ett par hundra me-
ter ifrån fastigheten Trombonen 4, samtidigt som den omedelbara omgivningen 
av fastigheten utpekas som en regelbunden besökplats för såväl vuxa som barn. 
Samhällsbyggnadskontoret har inga kända klagomål från grannar eller besökare. 
Biodlaren är enligt miljöbalken skyldig att vidta förebyggande åtgärder.  

Utifån ovanstående resonemang bedöms att en ny förskola inte hamnar i konflikt 
med biodlingen.  
 
Avseende andra delar av utlåtande, se gemenasamma kommentarer fastigheter 
”Trombonen”. 
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Gemensamma kommentarer kvarteret ”Trombonen”: 
- I arbetet med att ta fram ett förslag till placering av förskolan har flera olika al-

ternativ och faktorer diskuterats där bl. a. allmänheten och förvaltingar har tagit 
del av . Förslaget att anlägga en förskola på platsen prövades och finns beskrivet 
i den lagakraftvunna Fördjupande Översiksplanen (FÖP) ”Norrliden Strand”.   
Planen lämnar en jämn och slät yta på ca 3 000 m² väster om pulkabacken och 
gång- och cykelvägen, en ”bromsplan” för pulkabaken, en parkyta  som inte 
ändras till kvartersmark och på så sätt bevaras syftet av användas för fritidsakti-
viteter. Vidare kan påpekas att på kort avstånd finns en mängd olika möjligheter 
för olika aktiviteter. Exempelvis, en fotbollsplan finns ca 400 – 450 meters från 
Kalmarsundsskolan nordost om planområdet. I Beraviksparken eller Norr-
lidsparken finns också, mer eller mindre, grönytor för spontan lek.  

– Avseende räddningsväg: SBK kontaktade Kalmar brandkår för att säkerställa 
bedömningen om behovet av åtkomlighet för räddningstjänstens fordon på 
backsidan av fastigheterna. Här nedan kommer svaret: ”När det gäller detaljpla-
nen för ny förskola på Kv. Norrliden 2:13 så kan vi hänvisa till BBR: 
Fastigheterna på Järpstigen kommer fortfarande efter planerad bebyggelse upp-
fylla kraven som finns gällande räddningstjänstens insatsmöjligheter: 
1.”För att underlätta en snabb insats och på så sätt uppfylla kraven på insatstid, 
bör räddningsfordon komma så nära en entré att man inte behöver dra slang och 
bära materiel mer än ca 50 meter”.   
Detta krav uppfylls i detta fall. 
Några övriga tillträdeskrav ställs inte i detta fall då utrymning med maskinstegar 
inte är aktuellt på denna typ av bebyggelse. Det är ju inte heller någon rädd-
ningsväg på plats idag som ger våra fordon tillträde runtom fastigheterna. Plan-
förslaget innebär alltså inga krav på förändringar gällande räddningstjänstens in-
satsmöjligheter till fastigheterna på Järpstigen” 

– Avseende önskemål att kommunen ska lämna en markremsa mellan den nya 
och de befintliga fastigheter. I detaljplaner beskrivs bl. a. vilka ytor som är kvar-
tersmark och vad som är allmänt platsmark. För planområdet gäller Stadsplanen 
fastställd 1968, 0880K-I:29. Tillåten markanvändning för den utpekade ytan är, 
Allmän Plats ”PARK”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De röda linjerna markerar avgränsning av detaljplaner. Detaljplans sträckan som sammanfaller längs den 
norra gränsen av kvarteret ”Trombonen” avser också den avgränsning mellan privatägd mark och park-
mark som kommunen äger.   
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Det är inte lämpligt att lämna smala kommunala markytor mellan privata fastighet-
er. Det kan bl.a. skapa en felaktig uppfattning för allmänheten att platsen är av 
privat karaktär och inte tillgänglig mark avsedd för att nyttjas av allmänheten.  

Avseende möjligheten att få komma åt baksidorna av fastigheterna med bil. All-
männa marken är avsedd för ”PARK” och medger inte fordonstrafik eller for-
donsparkering. 

Vidare kan nämnas att en bestämmelse om placering av byggnad finns i plankartan. 
”Huvudbyggnaden ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns”. Detta säker-
ställer minsta mått mellan en tillkommande huvudbyggnad och fastighetsgränsen. 
Vidare kan betonas att angöring till området sker från norra sidan av planområdet 
vilket kan antyda förutsättningar för placering av byggnaden. Se vidare i Planbe-
skrivning ” Gestaltning”. 

 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Brandskyddsenheten 
Vi på brandkåren har inget att erinra mot planförslaget, se bifogad fil. Tillgänglig-
heten via vägnätet är god och ni har angivit att brandpostnätet uppfyller gällande 
normer. 
Kommentar: Noteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Det är viktigt att så stor del av området som möjligt sparas för spontanidrott och 
bevaras som allmänt rekreationsområde. 
Vi förutsätter att arbetet med konstnärlig gestaltning enligt enprocentsregeln inleds 
direkt vid projektstart. 
Kultur- och fritidsnämnden har för övrigt inga synpunkter på förslaget. 
Kommentar:  Synpunkterna noteras. Området är idag tillgängligt för allmänheten vil-

ket beaktas även fortsättningsvis. 
 
Serviceförvaltningen 
Serviceförvaltningen, fastighet, har inga synpunkter på planförslaget. 
Kommentar: Noteras. 
 
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare 
Då vi i planbeskrivning kan läsa att avfallshanteringen kommer följa Ksrr:s före-
skrifter har vi inga övriga kommentarer. Däremot kan vi slå ett slag för nedgrävda 
underjords behållare för hushållsavfallet. Något vi gärna är med och diskuterar. 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Kalmar Energi Elnät AB 
Kalmar Energi Elnät godkänner förslaget endast vid beaktande av nedan stående. 
Kalmar Energi Elnät AB har ledningsnät för högspänning och signal i det aktuella 
området. Kalmar Kommun har även ledningar för vägbelysning.  
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Om läget på ledningarna behöver flyttas förutsätter Kalmar Energi Elnät att kost-
naden för flytten tas av den part som initierar exploateringen i området. 
Kommentar: I Planbeskrivning ”Ekonomiska konsekvenser” Serviceförvaltningen får 
kostnader för: … Omflyttning av befintliga elledningar…”  
Kalmar Energi Elnät AB:s synpunkter anses vara tillgodosedda. 
 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifo-
gad karta. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
Skanova anser detta vara en större åtgärd att flytta befintliga kablar. Enligt mark-
avtal §10.2 (i fråga om större åtgärder skall särskild överenskommelse träffas om 
arbetenas omfattning och utförande).  
I planbeskrivningen står det att Skanova ansvarar för TELE2 ledningar i området 
det gör vi INTE.  
Kostnaden som är nämnd för flytt av Skanovas ledningar stämmer endast om be-
fintliga träd får tas ner och vi kan lyfta undan ledningarna, vid ev omdragning och 
omskarvning av befintlig infrastuktur så beräknas kostnaden stiga avsevärt ca: 
600kkr, med tillkommande störningar för Skanovas kunder. Skanova måste även i 
god tid innan exploateringens utförande kontaktas för samordning av tvingande 
flyttar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Synpunkten beaktas. Separat dialog har förts med TeliaSonera Skanova 

Access AB efter Samråd.  
Planbeskrivning revideras: 
- Korrigeringen: Telenor Sverige AB ansvarar för TELE 2 teleledningar i området.  
- Kostnaden kring omläggningen av teleanläggningar justeras, från 150 tkr till 600 

tkr.  
- Skanova bekostar i fortsättningen flytten av sina teleledningar. 
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Telenor Sverige AB 
Vi har inget att erinra om detaljplan. Ett planerat nytt ledningsstråk behövs för kab-
lar.  
Kunna samarbeta vid kabelflytt och förlägga oss vid planerat ledningsstråk mellan 
parkering och förskola. Samt hålla ner flyttkostnader med hjälp av samförläggnings 
schaktning och rör läggning. Våra ledningar ska finnas med och planerade tidigt i 
detalj projekterings fasen av bygget. 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Kalmar Vatten AB 
Polisen  
 
Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda:  
Malin Torslén och Kai Torslén (Trombonen 2) 
Karin Eklund (Trombonen 3) 
Anna-Boel Hjorth och Anders Hjorth (Trombonen 4) 
 
Handlingarna revideras enligt följande 
Efter samrådstiden har redaktionella justeringar i Planbeskrivningen och behovsbe-
dömningens gjorts. 
 
Plankartan revideras.  

-Planbestämmelser som styr andel hårdgjord yta införs (n2)  
-En ny användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
(PARK 1) införs. 
-En ny planbestämmelse som anger lägsta resp. högsta takvinkel i grader införs.     
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    -Planbestämmelsen ”ej parkering” (Markens anordnande och vegetation) som 
tillsammas med användningsbestämmelsen ”CG-väg/ Utfart” reglerade använd-
ning av marken, tas bort. Bestämmelsen bedöms som inte nödvändig då syftet 
med planbestämmelsen för allmän platsmark ”CG-väg/ Utfart” redan reglerar 
att parkering inte är tillåtet.  
         

  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som kommunens och 
beslutar att ställa ut det 2015-10-21 reviderade planförslaget för granskning. 
 
Ian Cortés 
Arkitekt SAR/MSA 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Ian Cortés Upprättad 2015-12-16 2013-4366 1(3) 
0480-45 03 91  
 

 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för 
del av Norrliden 2:13, Förskolan 
Kalmar kommun 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-10-30 ― 2015-11-23. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista 
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 
 

Sammanfattning 
Under granskningstiden har inga synpunkter inkommit som föranleder revidering 
av detaljplaneförslaget. Mindre redaktionella rättelser i planbeskrivning har 
genomförts. 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan 
föranleda prövning enligt 11 kap. l O § PBL vad gäller riksintressen, 
mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Kommentar: Noteras 
 
Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter vid granskningen. 
 
Kommentar: Noteras 
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Boende och fastighetsägare 
Anders Hjorth (Trombonen 4) 
Synpunkter på Detaljplan för del av Norrliden 2:13, Förskolan 
Ärendebeteckning 2013-4366. 
 
Området har karaktären av allmänintresse. Det är det enskilt största fria område 
som lämpar sig för ett flertal aktiviteter. Någon likande stor gräsyta finns inte inom 
området. Att bebygga just denna fria yta är att förstöra och begränsa aktiviter för 
såväl kommunala som  privata aktiviteter.  Större fria grönområden i en stadsdel är 
hälsofrämjande, så bygg inte bort denna fina plats.  Skolan använder området och 
området skulle kunna vara en trevlig uflyktplats för förskolans barn. Jag har i mitt 
tidigare svar föreslagit alternativa platser för en förskola. Att bygga en förskola just 
här är inte enbart ett intresse för rågrannar utan jag anser att betydligt fler borde ha 
tillfrågats. Det är även ytterst märkligt att t.ex. trombonen 5 inte har tillfrågats. Det 
är uppenbart att kommunen vill ha så lite synpunker som möjligt, endast för att till 
ett minimum uppfylla lagstiftingen. 
Angående kommentar om min biodling. Jag har tillfrågat mina grannar innan jag 
etablerade min biodling. Som biodlare gör man självklart så mycket man kan för att 
inte bina skall orsaka olägenhet. Att hålla bin inom tätbebyggt område är oftast inga 
problem och då är ju inte så många mindre barn samlade så nära en biodling.  Man 
kan inte garantera att det inte händer något. Bin kan svärma och jag anser 
fortfarande att det inte är så bra att ha en förskola som granne då det vistas många 
barn så nära och det kommer nya barn hela tiden. Det finns ju alltid risk att nya 
barn kan vara allergiska mot bistick.  Som biodlare kommer en förskola så nära ge 
mig betydligt större oro. Men jag har rätt att hålla bin och det tänker jag fortsätta 
med. Kommunen är härmed informerad om detta förhållande. Om det byggs en 
förskola så nära mina bin bör föräldrarna informeras om detta när de ansöker om 
förskoleplats. 
Jag motsätter mig härmed den tänkta planen på byggnation av området 2:13. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras.  
Gällande synpunkten kring information om planen: 

-Samhällsbyggnadskontoret har i handlingen ”Inbjudan till samråd” 
informerat om att samrådsmöte skulle hållas måndagen den 6 juli.  
-Kommunen har haft detaljplanen utställd för samråd i 9 veckor. 
-Planhandlingarna har skickats till berörda myndigheter, sakägare och andra 
berörda samt funnits tillgängliga på biblioteket och 
samhällsbyggnadskontoret. Processen och syftet med planen har även 
beskrivits på engelska för att nå ut till en större målgrupp. 
-Både artiklar och kungörelsen har publicerats i de lokala tidningarna.  

 
Kommunen anser mot bakgrund av ovanstående att möjligheterna att ta del av 
planförslaget har varit goda.  
 
Övriga synpunkter bedöms vara besvarade i Samrådsredogörelsen.   
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Inga synpunkter har inkommit 
 
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmar Energi Elnät AB  
 
Intresseorganisationer och övriga 
Inga synpunkter har inkommit 
 
Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Kalmar Energi Elnät AB 
 
Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden 
inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:  
Samråd: 

Malin Torslén och Kai Torslén (Trombonen 2) 
Karin Eklund (Trombonen 3) 
Anna-Boel Hjorth och Anders Hjorth (Trombonen 4) 

Granskning:  
Anders Hjorth (Trombonen 4) 

 
 
 
 
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-10-21 
 
 
 
Ian Cortés  
Arkitekt SAR/ MSA 
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Planområdets lokalisering, markerat med rött. 
            Kommunal mark. Övrig mark är privatägd. 

Sammanfattning  
 
Bakgrund 
Intentionen att förädla nordöstra Kalmar började bearbetas redan för några år sedan. Den 30 
januari 2012 antogs den fördjupande översiktsplanen, ”Norrliden Strand”. Visionen för om-
rådets framtida utveckling avser bland annat att ny bebyggelse ska kopplas till strategiska 
utvecklingspunkter och skapa en attraktiv och hållbar stadsdel i norra Kalmar. Tillgång och 
närhet till en förskola är en viktig drivande faktor för intresset att bosätta sig i dessa stadsde-
lar. Serviceförvaltningen har genom kommunledningskontoret, beställt detaljplanen av sam-
hällsbyggnadskontoret för att pröva möjligheten av en ny förskola.  
 
Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggnation av en ny förskola på del 
av fastigheten Norrliden 2:13. Den norra delen av planområdet avsedd för angöring/ parke-
ring, planläggs som kvartersmark och ska i första hand användas av förskoleverksamheten. 
Planen möjliggör också en samlad fördröjningsanläggning för dagvatten nordost om försko-
lan. Till området hör även en platsbildning som på sikt kommer att forma ett centralt läge i 
stadsdelen och bli en förstärkning av anknytningen i väst- östlig riktning. Planen innebär bl.a. 
att parkmark tas i anspråk för bebyggelse.  
 
Plandata 
Planområdet är beläget i norra delen av Kalmar stad och omfattar ca 6900 kvm. Planområdet 
avgränsas av Norrlidsvägen och Norrlidstorget i väster, Bergaviksparken i öster samt villabe-
byggelse i söder och nordlig riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Översiktskarta med planområdet markerat 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            NORRLIDEN 2:13 

 
 
 
.    
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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 av-
steg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen 
ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskriv-
ningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. 
 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning  

 

Till planen hör också: 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 

 
Planförfarande och tidsplan 

  
Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades 2011-05-02 ― 2014-12-31 
enligt s.k. normalt planförfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02. Planen förväntas ha följande pre-
liminära tidsplan 

• Samråd – 2:a kvartalet 2015 

• Granskning – 4:a kvartalet 2015 

• Godkännandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:e kvartalet 2016  

• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:e kvartalet 2016 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från det datum då planen vinner laga kraft. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Flygplatsens hinderytor:  
För Kalmar stad finns restriktioner för hur högt man får bygga. Planområdet omfattas, lik-
som hela Kalmar stad, av riksintresse för flyg med en höjdbegränsning för byggnader och 
annat på max 50 m. I övrigt berörs inte området av några andra riksintressen. Planerat bygg-
nadsobjekt är väl under höjdbegränsning och skapar inte någon påverkan på riksintresset. 
 
Fornminne 
Inga kända fornminne förekommer inom området. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska 
gälla för yt- och grundvatten. Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde 76/77 och 
delavrinningsområde ”Rinner mot S n Kalmarsund” som bl. a. omfattar de norra stadsdelar-
na Kraftlösa, Norrliden och Bergavik. Vattnet i delavrinningsområdet ingår inte i någon vat-
tenförekomst och är inte statusklassat. Det rinner däremot ut i kustvattenförekomsten S n 
Kalmarsund. Den är klassad med måttlig ekologisk status på grund av övergödning och god 
kemisk status. Enligt förslag till ny statusklassning kommer dock denna förekomst att få 
klassningen ”Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” på grund av förhöjda halter av det bro-
merade flamskyddsmedlet PBDE. 
Planområdet ingår också i grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation. Den 
har klassats med god kemisk status och god kvantitativ status. Planen innebär nybyggnad av 
förskola där ett relativt rent dagvatten kommer att uppkomma. Planbestämmelserna innehål-
ler en plats för dagvattenhantering samt bestämmelser om max. yta genomsläpplig mark. 
Ytvattenförekomsten bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. 
 
Dagvattenpolicy 
I Kalmar kommuns dagvattenpolicy finns riktlinjer för hur dagvatten ska tas om hand (Dag-
vattenpolicy för Kalmar kommun, 2011-11-28). I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt. 
Om dagvattnet inte kan omhändertas lokalt ska det fördröjas ytligt vid källan, så kallad trög 
avledning. Se vidare Kalmar Vatten ”Dagvattenutredning för detaljplan för del av Norrliden 
2:13, Ny förskola” 
 
 
Översiktsplan  
Kommunfullmäktige fattade beslut om antagande av en ny översiktplan (ÖP) den 17 juni 
2013§114. Översiktsplanen vann laga kraft 2014-11-07. Den gällande ÖP beskriver:  
”Ställningstagande. Det här vill Kalmar kommun.  Stärka de lokala stadsdelscentrumen i Berga och Norr-
liden. 
Genomföra intentionerna i fördjupad översiktsplan för Norrliden Strand samt Bergakommissionens slutrap-
port. En handlingsplan ska tas fram.” (ÖP, sidan 125) 
 
Planområdet har en begränsad omfattning och är förenligt med intentionerna i gällande 
översiktsplan.  
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                         Kartbild hämtad ur Kalmars översiktsplan.    
Området pekas ut som ”Stadsdelcentrum” 

 

 
Fördjupad översiktsplan  
Det politiska beslutet att upprätta en fördjupad översiktsplan för Norrlidens strand togs i 
kommunstyrelsen i november 2007. Som en start på planarbetet genomfördes under hösten 
2008 en designdialog där representanter för boende och verksamheter i Norrliden och Ber-
gavik samt politiker, kommunala tjänstemän och intresserade byggherrar arbetade tillsam-
mans i en workshopserie. Syftet var att tillsammans formulera en vision för områdets fram-
tida utveckling, identifiera behov samt utveckla och värdera olika planeringsidéer. Den för-
djupade översiksplanen antogs i kommunfullmäktige i januari 2012 och vann laga kraft 2012-
09-18. 
I den lagakraftvunna Fördjupade Översiktsplanen framställs olika målsättningar: 

Syfte och bakgrund: ”De övergripande målen för staden har bearbetats till lokala mål för stadsde-
len. Mål för Norrliden Strand är bland annat: 
• att utveckla ett starkt stadsdelscentrum som skapar bra förutsättningar för offentlig service, skola 
och förskola…” (sidan 10) 
Nuläge: ”I dagläget bedöms skolplatser räcka för dagens befolkning. Det finns däremot ett behov av 
en förskola. Vid planering för nya bostäder är det av största vikt att byggande av skola och förskola 
sker i samma takt som bostadsbyggandet. Det är samhällsfunktioner som är viktiga i människors 
vardagsliv och ska ligga i anslutning till områden där bostäder och kommunikationer utvecklas. Fö-
rekomsten av förskola och skola i ett område är en viktig faktor för enskilda människors benägen-
het att flytta dit och eventuellt investera i en bostad. Det kan också vara viktigt för olika exploatö-
rers intresse att utveckla ett område.” (sidan 16) 

                                                  Planområdet  
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Markanvändning: ”4. Stora lekparken - ett samlande park rum för omgivande bostadsområden och 
framtida skola/förskola där det finns möjlighet att förstärka lektemat. Utformning och innehåll 
studeras vidare i nästa skede. Ambitionen är att parken ska inspirera till möten och lek och att ge 
en förhöjd nivå på skötsel.” (sidan 24) 
Konsekvensbeskrivning: ”Ökat antal invånare innebär ett bättre underlag för offentlig och kommer-
siell service. Utbudet blir därför troligen större i detta alternativ. Det är viktigt att utbyggnaden av 
offentlig service hinner med i samma tempo som bostadsutbyggnaden. Ett samlat område för utveckl-
ing av förskola/skola med intilliggande lek- och aktivitetsparker realiseras.” (sidan 51)           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Utdrag ur ”Markanvändningskarta” sidan 28, Fördjupad översiktplan ”Norrliden Strand” 
 
 
Kommunala program  
 
Grönstrukturen i Kalmar 
I dokumentet ”Grönstrukturen i Kalmar” antagen 2010 lyfts strategier för Biologisk mång-
fald, rekreation och sociala värden, övergripande grönstruktur, kulturhistoriska värden, dag-
vatten och ekologisk hållbarhet, grönstrukturen i stadens utveckling och närhet till kust, na-
tur- och landskap. Planområdet ligger i Bergaviksparken, strax intill Norrlidsvägen. Pulka-
backen och marken norr om planområdet pekas ut som särskilt värdefullt park- och natur-
område där utveckling är önskvärd. Området representerar ett övergripande grönstråk som 
är särskilt värdefullt i sin helhet.  
 
Program för planområdet 
Ett planprogram för Norra Kalmar stad upprättades 2007-03-06, reviderat 2007-10-17. Pro-
grammets syfte var bland annat att ge förslag till en ny vision för Norra Kalmars utbyggnad. 
Planprogramet berör inte direkt planområdet men en av aspekterna som beskrivs i planpro-
gramet är ett nätverk av olika kopplingar i öst- västlig riktning som skapar rörelser från Kal-
mars västra delar och ut till kusten. Bland dessa förbindelser, markeras Norrlidsparken och 
Bergaviksparken som en viktig grön korridor med dagvatten och ett gång- och cykelstråk 
mot stranden. 

                               Området pekas ut som: 
                                                  ”Möjliga lägen för framtida förskola” 
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Ur detta perspektiv är det viktigt att betona att utvecklingen av de strandnära stadsdelarna 
inte begränsar tillgängligheten och kopplingar i öst- västlig riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder ur Planprogramet Norra Kalmar Stad. 
 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
 
Gällande detaljplan för området är: Stadsplan 0880K-I:291, lagakraftvunnen 1968-08-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Översikt detaljplaner 

 
 
                                           Utdrag av gällande Stadplan för området.  
                                           Användning av allmän platsmark.  

 
 

 
 
 

Stadsplan 0880K-I:291. Den röda punktstreckad linje visar ungefärligt läget för ny plangräns. 
 

Stadsplanen 0880K-I:291 anger allmänt syfte för platsen och beskrivs som en uppföljning av 
en generalplan och komplettering till stadsplanen för Norrliden med småhusbebyggelse. Den 
delen av stadsplanen som berörs av planförlaget är avsedd för ”Park” och ”Gatuplantering”.   
 
Kommunala beslut i övrigt 
Kalmar kommun har i sin investeringsbudget avsatt resurser för att bygga en ny förskola i 
Norrliden 2017.  

                                                  0880K-I:291 

                                                  0880K-I233 

                                                  0880K-I:315 

 0880K-P05/10 

    0880K-I279 

Planområdet 
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”Grönstrukturen i Kalmar”. Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, § 155 
Fördjupad översiktsplan för ”Norrliden Strand” samt tillhörande miljöbedömning. Antagen 
av kommunfullmäktige den 30 januari 2012. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott genom kommunledningskontoret, ger samhällsbyggnads-
kontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område (2011-12-20). 
Genomförandet av planen stämmer väl överens med kommunens övergripande mål att ut-
veckla Kalmar genom bland annat förtätning av stadsdelar där service och infrastruktur re-
dan finns utbyggd.  
 
Överkommunala beslut 
Planområdet berörs inte av några riksintressen 

 
Förutsättningar och förändringar 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur plankartan 
 
Natur- och kulturmiljö  

 
Kort historik  
Namnet Norrliden är efter det lilla jordbruket ”Norrliden”. Den lilla torpstugan låg ca 6 
kilometer norr om Kalmars centrala delar och bredvid en rak väg som ledde från Norra 
vägen, söder om Krafslösa, mot Björkudden och Svartö. Områdena Norrliden och Bergavik 
byggdes med stöd av generalplanen som kommunen lät ta fram 1967 men som fram till slu-
tet av 1970- talet ännu inte var en fullt utbyggd stadsdel. Landskapet var omväxlande med 
byggnader på två- trevåningshus (miljonprogrammet), småhusstadsdel och allt mindre åker- 
och skogmark.  
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Naturmiljö 
Planområdet ligger på en öppen yta som domineras av en stor naturlig öppen gräsmark med 
svagt sluttande terräng från nordväst till sydost. Inom området återfinns också ett par konst-
gjorda backar som sannolikt utformades med schaktmassorna som blev när cykeltunnel och 
omkringliggande bebyggelse tillkom. Pulkabackens slänt är riktad mot väster och landar 
nordost om planområdet. Resten av kullen omringas av en blandskog/barrskog med stort 
lövträdsinslag som sträcker sig österut. Ett grönt smalt band som är en gräsbevuxen bland-
skog av ris-gräs-typ, följer hela vägsträckan mellan Norrlidsvägen och Tre Vänners väg. De-
taljplanen innebär att grönytan kan tas i anspråk för att anlägga förskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet markerat med röd ram och yta. Vy från sydväst. 

 
Kulturmiljö 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämning påträffas under gräv-
ning eller annat jobb ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till Länssty-
relsen. 
 
Geotekniska förhållanden 
Provtagningar av markmiljön utfördes av WSP Samhällsbyggnad och Geo & Markkonsult. 
Resultaten visade: 
”Jordlager: Fyllning på morän. Fyllningen utgörs av mylla, morän sand, grus och silt ned till 
0,2 -1m under markytan. Under fyllningen fast jord av sandig och siltig morän. Moränen är 
tjälfarlig.  
Vatten: Högt nära markytan på många ställen detta på grund av mycket ytvatten som det tar 
lång tid för att infiltrera i den” täta” jorden. Avläsning utförd 2 ggr se bilaga 3. 
Markradon: Radonundersökningen visar på normalradonmark varvid byggnader ska utföras i 
radonskyddat utförande. 
Markmiljö: Provtagning i fält utförd. Inga prover har analyserats. I samband med provtag-
ning i fält samt vid jordartsklassificering av upptagna jordprover kunde inga indikationer på 
miljöföroreningar i jorden upptäckas (avvikande färg eller doft). 
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Grundläggning byggnader: För grundläggning av byggnader erfordras att förekommande 
organisk jord bortschaktas. Fyllning utförs med kontrollerat fyllnadsmaterial lämpligast kros-
sat berg eller friktionsjord.  
I övrigt normal grundläggning, jordens tjälfarlighet beaktas samt höga vattennivåer” 
 
Bebyggelseområden 
Markanvändning 
Marken är inte bebyggd i dag. 
Gällande Stadsplan 0880K-I:291 medger inom berör området, allmän plats, ”Park” eller 
”Gatuplantering”. I Stadsplanen, är gång- och cykelvägen särskild definierad (Gatuplante-
ring). Planen föreslår en ny användningsbestämmelse som är i princip samma användning, 
PARK men kompletteras med index preciseringen att, gång- och cykelvägar får anordnas (se 
plankartan; PARK 1). Detta, t. ex. underlättar möjligheten att utforma GC- vägen efter sam-
ordning med ledningsägarna.   
Detaljplanen innebär också att området kan bebyggas med byggnader för skolverksamhet (se 
plankartan; S). I skolverksamhet ingår alla slags skolor, undervisnings- och forskningslokaler, 
förskolor och fritidshem. Detaljplanen skapar förutsättningar för att anlägga en ny förskola 
med möjlighet till sex avdelningar. Den föreslagna huvudbyggnaden har sin utgångspunkt i 
modellen för standardsförskolan ”Kalmarmodellen”. Planen föreslår att byggnaden utformas 
som en båge, så att modulerna vänds mot söder vilket skapar öppna gårdar och ger möjlighet 
till en spännande utemiljö mot den mer soliga sidan. På den norra sidan ligger entréerna till 
de olika avdelningarna, dit man kommer genom säkra gång- och cykelvägar. Den bågfor-
made byggnaden medverkar också till bildning av en mer definierad gräsmark mot norr som 
kan utnyttjas av både förskolan och allmänheten.     
Byggrätter 
Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med maximalt 1 700 m2 byggnadsarea (se 
plankartan; e 1700). Byggnadsarean är den yta som byggnaderna upptar på marken.  
Gestaltning 
Skolbyggnader ska i huvudsak placeras i egenskapsområdets nordvästra del, närmast angöring 
och cykelstråket. Byggnaden får uppföras med högsta byggnadshöjd fem och en halv meter (se 
plankartan;    5,5   ) och en lutning på taket mellan 10 och 35 grader, se plankartan       10-35     
Service 
Planområdet ligger på östra sidan av Norrlidsvägen och det är gångavstånd till Norrlidens 
Centrum med både offentlig och kommersiell service, t ex skola, förskola, bibliotek, 
sporthall, fritidsgård, kyrka, dagligvarubutik. Detaljplanen innebär att den offentliga servicen 
kan utökas i centrum området. Med en centralt placerad förskola som har nära till 
kollektivtrafik och övrig service, ökar möjligheterna för barnfamiljer att lösa vardagspusslet 
utan att vara beroende av bil. 
 
Friytor 
Lek och rekreation 
Planområdet/ förskolan föreslås bl. a. med hänsyn till de gynnsamma möjligheterna för 
skolbarn att röra sig i stort sätt fritt runt området. Skolan placeras i närheten av ett skogsparti 
som ger möjlighet för barnen att röra sig i naturen och genomföra olika uteaktiviteter, etc. 
Pulkabacken är en av de befintliga och sannolikt den mest attraktiva lekplatsen under vinter-
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tid. Bara ett par hundra meter nordost, i Bergaparken, finns också en lekplats med gungställ-
ningar, klätterställning och en fotbollsplan som utnyttjas av barn från hela området.    
Naturmarken omkring backen bedöms som mycket värdefull för förskolans framtida verk-
samhet.  
Gator och trafik 
Gatunät 
I linje med 1960- talets rådande stadsplanering, kännetecknas Norrliden och Bergavik av 
separering av trafikslag. Tre stora parallella gator, som avskiljer dessa två områden, är i stort 
sätt lika breda men med märkbara skillnader i trafikflödet. Norrlidsvägen ligger i mitten och 
är huvudleden genom stadsdelen medan Smålands Lejons väg och Tre vänners väg ligger vid 
sidorna och används som angöring till respektive bostadsområde.  I den lagakraftvunna För-
djupande Översiksplan ”Norrlinden Strand”, beskrivs bl. a. tankarna för en bearbetning av 
Norrlidsvägen med möjlighet för exploatering på båda sidor, detta eftersträvar bl. a. att pla-
nering ska ge långsiktig möjlighet till ett hållbart nyttjande.  
Fram till planområdet finns inga gator för fordonstrafik. Detaljplanen föreslår att genom 
mindre ingrepp på områdets befintliga gatustruktur kan förskolan anslutas i norr till Tre vän-
ners väg. En förlängning av vägen på ca 30 meter skulle alltså möjligöra att angöringen till 
förskolan tillgodoses. Detta bidrar till att i samband med den framtida projektering och ex-
ploatering som beskrivs i FÖP:en, kommer anslutning och angöring att kunna ske direkt från 
Norrlidsvägen.  
Trafiken till Förskolan över GC- VÄG/ UTFART ska begränsas med en vägbom/ bilspärr. 
Gång- och cykelvägar 
Två huvudcykelstråk möts väster om planområdet. Den ena finns längs Norrlidsvägens östra 
sidan och mynnar direkt till Tre vänners väg i norr medan den andra slingrar sig från västra 
stadsdelarna, mellan parker och bostadsområden, mot stranden. Flera lokala/ mindre cykels-
tråk ansluter också till övriga delar av Bergaviks område.  
Planen avser också att stärka intentionerna om anknytning till de västra stadsdelarna, cent-
rum och kusten. Detta sammanhängande park/gång och cykelstråk (grönstråk) säkerställs 
genom att en ca 18 meter bred markyta som i gällande detaljplan är planlagd för Allmän 
Plats, ”Park” eller ”Gatuplantering” planläggs för gång- och cykelväg (se plankartan PARK 1 
och G-C VÄG/ UTFART). Marken skall även användas för allmänna underjordiska ledningar. 
Se vidare under rubriken ”Teknisk försörjning”.  
Kollektivtrafik 
Hur man väljer att resa till och från förskolan beror på flera faktorer. Tillgång till trygg och 
bra cykelparkering, närhet till kollektivtrafik är några faktorer som inverkar valet av färdme-
del. Norrlidsvägen är en del i ett kollektivtrafikstråk, som trafikeras av bussar till/från Kal-
mar Central, Hansa City, Skogsrået och Norrliden.  
Detaljplanen innebär att planområdet finns bara på ca 60-70 meters gångavstånd till närm-
aste busshållplats. En kollektivtrafiknära förskola ökar möjligheterna för barnfamiljer att lösa 
vardagspusslet utan att vara beroende av bil. 
Parkering 
Kalmar kommun kräver vid nybyggnation att parkering ska lösas inom den egna fastigheten 
(kvartersmark).”Kvartersmark” definieras som mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän 
plats eller vattenområde. Detta innebär att det är fastighetsägaren som råder över sin mark men 
närheten till centrumplats för befintlig och tillkommande affärsverksamhet samt exploate-
ringsmöjligheter längs Norrliden innebär också en hållbar/ flexibel planering gällande parke-
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ringsytor så samutnyttjande är önskvärt för att optimera ytorna. ”Samutnyttjande” syftar på 
att även om parkeringsplatserna är avsedd för fastighetens behov, är också önskvärt att ex-
empelvis under kvällstid och helger, boende, besökare, mm. har också möjligheten att ut-
nyttja platserna för parkering.  
Serviceförvaltingen beräknar att parkeringsbehovet för en helt färdigutbyggd förskola är ca. 
20-30 parkeringsplatser varav 10 beräknas för att föräldrarna ska hämta/ lämna på förskolan.  
Parkeringsplatser är också ytkrävande och en överdimensionerad parkering innebär ett onö-
digt stort markanspråk. Vid resor med bil till förskolan varierar också samåkning och tider. 
Planerade ytan för att tillgose parkeringsbehovet är ca 825 m². Kapacitetsmässigt bedöms 
denna yta tillräckligt stort för att tillgodose parkeringsbehovet kopplat till den nya förskolan 
(se också ”Störningar och risker”). 
Den nya kvartersmarken, norr om GC väg/utfart, får samma användningsområde om resten 
av fastigheten, ”S” och säkerställer möjligheten för markparkering med egenskapsbestäm-
melsen ”parkering”.  
Ytan Parkeringen ska utformas som ett naturligt inslag i området. Eventuell parkeringsav-
gränsning får inte hindra de fria utblickarna eller framkomligheten i området. Hårdgjorda 
ytor t.ex. asfalt begränsas inom fastigheten (se plankartan, n2 maxima andel hårdgjord yta får 
vara högst 60%). Grus, armerat gräs, eller likvärdigt genomsläppliga beläggningar är alterna-
tiva material för trafikerade ytor och några exempel för att ta hand om dagvatten. För övriga 
delar av parkeringsytan, där mer gestaltning kan utövas, ett svackdike, rain gardens och d. l. 
är också några andra exempel på åtgärder så att dagvatten i största möjliga utsträckning infil-
treras på den egna fastigheten (se vidare Dagvattenutredning- Kalmar Vatten AB).   
 
In-/ utfarter, varutransporter 
En gemensam samlastningscentral för Kalmar och andra grannkommuner startade i april 
2015. En samordnad distribution av varor ger till följd en uppenbar minskning av antalet 
leveranser. Serviceförvaltningen beräknar att antalet varutransporter till förskolan blir max. 
två per vecka. Varutransporter till förskolan föreslås angöra i norr via Tre Vänners väg, där 
korsningen över G-C vägen begränsas med en vägbom/vägspärr.    
 
Teknisk försörjning 
Inga nya u- områden tillkommer i den nya detaljplanen. De ledningar som finns i området 
ligger utmed den befintliga gång och cykelvägen och/eller tvärsöver det gröna området. Att 
uppföra en ny byggnad inom planområdet innebär att sträckor av dessa ledningar måste om-
läggas eller flyttas. Planen förslår en ca 18 meter bred markyta i väst- östlig riktning som är 
planlagda för allmänt ändamål, PARK 1 och G-C VÄG/ UTFART. Huvudsyfte är att förstärka 
det som definieras som övergripande grönstråk och då ska den ge plats både för gröna ytor 
och permanentbelagda gångar. Markytan ska även kunna användas så att alla underjordiska 
ledningar samlas i en ledningstråk så att förbindelsen väst- öst kvarstår på kommunal mark. 
Samordning med berörda ledningshavare ska ske i god tid före exploateringen så att i den 
mån som är möjligt ska alla ledningar sammanläggas så de hamnar under den hårdgjorda 
ytan. 
Fjärrvärme 
Inom planområdet finns fjärrvärmenät. Kalmar Energi Värme AB svarar för värmeförsörj-
ning. Uppvärmning sker dels med individuella lösningar, exempelvis via anslutning till det 
kommunalla fjärrvärmenätet i området. 
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El 
Inom planområdet finns befintliga underjordiska elledningar. Kalmar Energi Elnät AB svarar 
för elförsörjningen i området.  
Tele 
Skanova och Tele2 Sverige AB har underjordiska teleledningar inom området. Tele2 Sverige 
AB har överlåtits till Telenor Sverige AB sina befintliga ledningar i området. 
Avfallshantering 
Bebyggelse inom planområdet ska ingå i den kommunala avfallshanteringen (KSRR). Av-
fallssortering ska främjas. Ett miljöhus ska uppföras och placeras i anslutning till kökets last-
zon. Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare ska följas.  
Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (spillvat-
ten = vatten från dusch, toalett, disk mm). Kalmar Vatten AB svarar för detta. Inom plan-
området finns befintliga vatten- och spillvattenledningar. 
Dagvatten 
Utdrag ur ”Dagvattenutredning för detaljplan för del av Norrliden 2:13, Ny förskola”, Stefan Ahlman 
- Kalmar Vatten, reviderad 2015-09-17. 
” Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att anlägga en ny förskola i Norrliden. 
Planområdet ägs idag av kommunen och ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. 
Detta dokument beskriver hur markavvattning sker i området idag samt utreder förutsättning-
arna för en dagvattenhantering i samband med exploatering. 
Nuläge:  
Detaljplaneområdet ligger inom ett avrinningsområde med befintligt dagvattenutlopp enligt 
Figur 1. Området omfattar avrinningen från allmän platsmark (park och gatumark), radhusbe-
byggelsen vid Förgyllda Solens gränd samt villabebyggelsen vid Kråkstigen m.fl. Avrinningsom-
rådet är totalt ca 27 hektar varav hårdgjorda ytor utgör ca 3 hektar (11 %). Utloppet är beläget 
norr om Koudden i vattenförekomsten S n Kalmarsund. Ingen rening av dagvatten sker idag 
innan utsläppspunkten. I den Fördjupade Översiktsplanen för Norrliden Strand finns några 
områden utpekade för möjlig framtida bostadsbebyggelse som ligger inom det aktuella avrin-
ningsområdet. Rekreationsområdet vid Koudden är också identifierat i FÖP:n som en plats där 
framtida dagvattenrening kan ske. 
Det finns inga återkommande driftstörningar (t.ex. källaröversvämningar) för befintligt led-
ningsnät i området som skulle ge en indikation om kapacitetsbrist. Modellsimuleringar visar 
dock att vissa ledningar i området blir överbelastade vid ett regn med 10 års återkomsttid. Vid 
nyexploatering måste fördröjning av dagvattenavrinning ske för att inte förvärra situationen för 
befintlig bebyggelse. I samband med klimatförändringen med ökad nederbörd som följd finns 
också ett ytterligare behov av fördröjningsåtgärder. 
Det tänkta planområdet består idag i huvudsak av gräsytor samt ett mindre skogsparti i den 
östra delen. Ett antal gång- och cykelvägar finns också inom området. Gräsytan är i sig ganska 
platt men höjdskillnader finns mot den omgivande marken. I öster finns en uppfyllnad som 
används som pulkabacke. I området där förskolebyggnadens centrala del ska placeras är det som 
lägst, ca +5,70 meter över nollplanet. Området är instängt och behöver fyllas upp cirka en me-
ter för att få självfall till spillvattenanslutning och för att inte stänga in dagvattnet. 
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Nederbörd som idag faller över gräsytorna kommer vid normala förhållanden att infiltrera i 
marken och bilda grundvatten. Vid kraftigare och mer långvariga nederbördstillfällen är det 
dock troligt att det står vatten i lågpunkterna.  
En geoteknisk undersökning för planområdet utfördes i april 2015. Denna undersökning 
kom fram till att den dominerande jordarten inom planområdet var siltig sandig morän. 
Grundvattenytan stod vid mättillfällena högt, 0,6-1,0 meter under markytan. Den naturliga 
infiltrationskapaciteten i det aktuella planområdet är därmed begränsad.  
 
Exploatering med dagvattenhantering:  
I samband med exploateringen kommer den hårdgjorda ytan att öka inom planområdet och 
därmed också volymen ytavrinning, dvs. dagvatten. Föroreningsbelastningen från ytavrin-
ningen kommer också till viss del att öka i samband med exploateringen.  

En dagvattenledning går idag igenom 
planområdet, se Figur 2. Denna ledning 
kommer att proppas uppströms planom-
rådet och ledas om till annan dagvatten-
ledning. Förskolans fastighet kommer att 
få sin förbindelsepunkt för dagvatten vid 
den befintliga ledningens nya lednings-
ände. Grundtanken är dock att så mycket 
som möjligt av fastighetens dagvatten ska 
tas omhand lokalt och fördröjas och renas 
innan anslutning sker till allmän dagvat-
tenledning. Genom att marken ändå måste 
fyllas upp skapas goda möjligheter för ett 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Det 
är viktigt att det blir en stor andel genom-
släppliga ytor på fastigheten. Höjdsättning 
och dränering av byggnader är också vik-
tiga delar i projekteringen. 

Figur 1. Befintliga 
dagvattenledningar 
och avrinningsom-
råden, planområde 
markerat med röd 
linje. 

 
Figur 2.  Exploateringsytor i detaljplan, dagvattenan-
läggningar samt flytt av dagvattenledning. 

Utlopp 
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I den del av planområdet som är planlagd som skola och ej parkering gäller följande krav på 
fördröjningen. Det ska inom fastigheten finnas en effektiv magasinsvolym som motsvarar 
minst 10 mm nederbörd på de inom planområdet anslutna hårdgjorda ytorna. Den tillåtna 
byggnadsarean i detaljplanen har antagits till 1400 m2. Hårdgjorda ytor med leveransvägar 
bedöms uppgå till ca 1000 m2. Detta ger en reducerad area på 2060 m2, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Fördelning av ytor 

 
Om all reducerad yta ansluts till förbindelsepunkten för dagvatten så ger det en erforderlig 
magasineringsvolym på minst 20 m3, baserat på fördröjningskravet ovan. Denna volym kan 
bestå av flera delar med trög avrinning, t.ex. gröna tak, infiltrationsstråk, rain gardens. I dessa 
delar kommer även rening av dagvatten att ske genom filtrering och växtupptag. Med tanke 
på att det är en förskola finns också goda möjligheter att skapa en ytlig dagvattenhantering 
som en del i den pedagogiska verksamheten.  
En lämplig plats för samlad fördröjning och rening är norr om byggnation i anslutning till 
förbindelsepunkten för dagvatten. Baserad på en erforderlig magasineringsvolym på 20 m3 
enligt ovan skulle exempelvis ett underjordiskt anlagt hålrumsmagasin av makadam få en 
volym på ca 70 m3 (med 30 % hålrumsvolym). Om hålrumsmagasinet utförs en meter djupt 
behövs en yta norr om byggnaden på 70 m2. En kombination av gräs- eller vegetationsbe-
klädd infiltrationsyta och underliggande hålrumsmagasin är att föredra då både fördröjning 
och rening av dagvatten kommer att ske i detta fall. Infiltrations- och fördröjningsanlägg-
ningen ska ligga inom förskolans fastighet. Beräkningen ovan bygger på antagna ytor enligt 
Tabell 1. I samband med detaljprojekteringen av förskolan ska fördröjningsbehovet beräknas 
om med de verkliga belastande ytorna. 
Vid parkeringsplatsen i norr för personalparkering och lämning och hämtning till förskolan 
ska så mycket som möjligt av dagvattnet fördröjas och renas nära källan, t.ex. med svackdi-
ken, rain gardens eller perkolationsbrunnar. En planbestämmelse som begränsar andelen 
hårdgjord yta finns för att möjliggöra lokal dagvattenhantering. Behövs en bräddledning till 
allmän dagvattenledning ska anslutning i första hand ske till befintlig dagvattenledning ös-
terut. Detta beror på att kapaciteten är något bättre i detta system. 
Föroreningsbelastningen från dagvatten i den del av planområdet som är planlagd som skola 
och ej parkering bedöms som liten. Det är främst från leveransvägen i väster som trafikrela-
terade dagvattenföroreningar finns. Dock är antalet transporter per dag väldigt begränsade. 
Genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten i denna del kommer föroreningsbelastning-
en till det allmänna dagvattensystemet att minimeras. Till parkeringsytan i norr sker fler 
transporter per dag. Här krävs det åtgärder i form av fördröjning/rening för att minska för-
oreningsbelastningen. Svackdiken/makadamstråk är exempel på lämpliga åtgärder innan an-
slutning sker till allmän dagvattenledning. I den övre, gräs- eller vegetationsbeklädda ytan 
fastnar eller bryts föroreningarna ner och näringsämnen tas upp av växter på liknande sätt 
som infiltrationsanläggningar. Svackdiken har dessutom ett högt flödesmotstånd vilket till-
sammans med det breda tvärsnittet samt möjligheten till infiltration ger reduktion av vatten-
volymer och flödestoppar. Även rain gardens är lämpliga att anlägga i anslutning till parke-
ringsplatser. 

Yta Area (m2) Avrinningskoefficient Reducerad area (m2) 
Byggnad (Tak) 1400 0,9 1260 
Leveransväg (Asfalt) 1000 0,8 800 
Summa 2400 0,86 2060 
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Norr om förskolan finns möjlighet att i framtiden anlägga en multifunktionell yta. Marken 
ägs av kommunen och är idag planlagd som park. I normala fall är det en gräsyta som kan 
användas för lek men vid situationer med kraftiga skyfall kan det ske kontrollerad översväm-
ning på ytan. Det maximala vattendjupet kommer att vara begränsat till ca 2 decimeter vid en 
översvämningssituation. 
Övrigt 
När det gäller dagvatten är det är viktigt att kommunens dagvattenpolicy följs. Man bör 
jobba aktivt med att minska den hårdgjorda ytan inom exploateringen och bidra till minskad 
föroreningsbelastning från dagvattnet genom miljövänliga materialval. Även om det finns ett 
kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så måste man också vid all 
exploatering försöka göra så mycket som möjligt genom uppströmsåtgärder på egen fastighet 
för att minska miljöbelastningen. Öppna avrinningsstråk på kvartersmark är att föredra fram-
för ledningar då det ger en trög avrinning av dagvatten. Detta ger ett robust system som är 
bättre rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett framtida förändrat 
klimat.  
KALMAR VATTEN AB 
Utredningsavdelningen” 
 
Dagvattenutredningen visar att den naturliga infiltrationskapaciteten i det aktuella planområ-
det är begränsad. Planbestämmelse säkrar att inom fastigheten ska finnas en samlad fördröj-
ningsanläggning nordost om huvudbyggnaden och andelen hårdgjord yta på parkeringsytan 
begränsas. Detta möjliggör förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten och är 
hållbara dagvattenlösningar som kan rena dagvattnet från föroreningar och minska belast-
ningen på den konventionella dagvattensystem. Åtgärderna bedöms tillräckliga för att dag-
vattnet från planområdet inte ska innebära försämrad status i vattenförekonsten.  
 
 
Störningar och risker 
Trafikvolymerna på Tre Vänners väg kan ses som den enskilt största störningsfaktorn. Trafi-
kökningen som genereras av tillkommande verksamhet räknas till max. 250 fordonsrörelser 
per dygn. Antalet är baserat på om alla, det vill säga föräldrar och personalen, använder bilen 
till förskolan. Trafikökning på 250 rörelser bedöms som marginell. De gynnsamma möjlig-
heterna att använda kollektivtrafik och att det är gångavstånd till omgivande bebyggelse 
kommer sannolikt att bidra till att minska de uppskattade fordonsrörelserna och behov av 
parkeringsplatser.  
 
Förorenad mark 
Det finns inga dokument som tyder på att det inom den delen fastigheten Norrliden 2:13 
förekommit någon verksamhet som kan ha förorenat marken. Marken har inte varit exploa-
terad tidigare, då det är en orörd grönyta. Den geotekniska undersökningen (se ”Geotekniska 
förhållanden”) visar inte heller några indikationer på miljöföroreningar i jorden. 
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Brandvattenförsörjning 
Närmaste brandposter finns vid Tre Vänners väg och Järpstigen, cirka 90 respektive 60 me-
ter från planerad förskola. Brandposterna håller normalt tryck och flöde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Röd cirkel markerar 50 m. avstånd. 

 
 
Buller  
En ny etablering av en förskola förutsätter att omsorg läggs på att hitta den plats som är bäst 
lämpad för den känsliga verksamheten, också med tanke på trafikbuller. Kommunens buller-
karta över området visar att en del av förskolans uteplatser är utsatta för bullernivåer som 
enligt kommunens beräkning upptar 45-50 dBA för ekvivalent ljudnivå och 60-65 för max-
buller. Boverkets Rapport 2015:8 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utform-
ning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”, beskriver: På skolgårdar eller förskolegårdar är 
det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.  
Det vill säga, befintliga bullernivåer är lägre än de som stipuleras som vägledande högsta 
tillåtna värden för störningar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buller Vägtrafik, ekvivalent ljudnivå dBA             Buller Vägtrafik, maximal ljudnivå dBA 
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
• Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet, PARK 1 , GATA och 

G-C VÄG/ UTFART. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av 
dessa områden. 

• Uppförande av skolbyggnader enligt byggrätt inom kvartersmark, iordningställande av 
övriga anläggningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för.  

• Flyttning/ förändring av befintliga ledningar bekostas enligt gällande särskilt markavtal 
med respektive ledningsägare. Se ”Ekonomiska konsekvenser”. 

• Kalmar Energi Elnät AB ansvarar för elnätet inom området. 
• Kalmar Vatten AB ansvarar för dricksvattenförsörjning samt avledning av spillvatten och 

dagvatten. 
• Kalmar Energi Värme AB ansvarar för fjärrvärme. 
• TeliaSonera Skanova Access AB och Telenor Sverige AB ansvarar för teleledningar. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Detaljplanen medför att fastighetsbildningsåtgärder behöver göras för att fastigheterna och 
deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.  
• Del av fastigheten Norrliden 2:13 

Ny fastighet bildas för skoländamål - område markerad med röd yta på kartan nedan. 
Kalmar kommun, kommunledningskontoret ansöker om förrättning hos lantmäterimyn-
digheten i Kalmar kommun. 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fastighetsbildningsåtgärder 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning – Antagande 20(21) 
 Upprättad 2015-06-17 senast reviderad 2015-12-16  

 
 
 

Rättigheter 
Befintliga och nya underjordiska allmänna ledningar ska läggas eller flyttas, kvarstår på all-
mänt platsmark. Inget nytt ”u-område” skapas inom kvartersmark.  
 
Bestämmelser om fastighetsindelning 
Kommunen bedömer att några bestämmelser om fastighetsindelning inte behövs för att de-
taljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 
 
 
 

Konsekvenser 
Inverkan på miljön – behovsbedömning 
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till 
följd av detaljplaner. 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter 
behandlas i planbeskrivningen. 
Sociala konsekvenser 
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras i ett centralt läge med god tillgänglighet 
för fotgängare och cyklister samt närhet till kollektivtrafik. Den här lokaliseringen underlättar 
för lämning/hämtning och förenklar för barnfamiljer att lösa vardagspusslet. 
Bergaviksparken blir en mötesplats för bl a skolidrottande elever och lekande förskolebarn. 
Genomförande av planen möter ett stigande behov av förskolor. Planarbetet kan ses som ett 
steg i kommunens ambition att skapa möjligheter för utvecklingen av området.  
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kostnader 
Serviceförvaltningen får kostnader för: 

• Framtagande av detaljplan (335 tkr) 
• Lantmäteriförrättning (ca 40 tkr) 
• Infrastrukturkostnader. Till exempel, anläggning av GATA parkering, rivning av be-

fintlig och ny läggning av GC VÄG/UTFART, trädplantering, belysningsstolpar. 
Uppskattad kostnad för detta uppgår till 1 358 500kr.  

• Omflyttning av befintliga elledningar, fjärrvärmeledningar och VA ledningar. Upp-
skattad kostnad uppgår till ca 400 tkr.  

Kalmar kommun, Serviceförvaltningen kommer att få utökade drift- och skötselskostnader 
för förskolan och parkeringen.  
Intäkter 
Detaljplanen genererar inga intäkter. 
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Ekonomiska konsekvenser för övriga 
Kostnader 
• Telenor Sverige AB får en kostnad för flytt av teleledningar, 40 tkr. (Telenor Sverige AB 

ansvarar för TELE 2 ledningar i området, se sidan 14 ”Tele”). 
• TeliaSonera Skanova Access AB får en kostnad för flytt av teleledningar, 600 tkr. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Intäkter 
Detaljplanen genererar inga intäkter. 
 
Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.  
 
Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskon-
toret, Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun och Kalmar Vatten AB. 
 
 
 
 
 
Ian Cortés 
Arkitekt SAR/MSA 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för 

Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter 
Ljungbyholm, Kalmar kommun 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015.05.13 – 2015.06.12. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

 

I detta dokument sammanfattas de vanligast återkommande synpunkterna. 
Därefter redovisas och kommenteras de inkomna skriftliga synpunkterna i sin 
helhet.  

 

Sammanfattning 
Flera av de inkomna synpunkterna på detaljplanen rör sig kring 
dagvattenfrågan och vikten av att rena så mycket som möjligt av vattnet innan 
det lämnas till recipienten Ljungbyån. Detaljplanen har kompletterats med 
ytterligare en fördröjnings- och reningsanläggning så att allt dagvatten från 
planområdet kan renas innan det släpps till Ljungbyån.  

 

Flera inkomna synpunkter handlar också om kulturmiljö och att att 
förändringarna som föreslås i detaljplanen inte är förenliga med de värden som 
listas i riksintressebeskrivningen för kulturmiljövården. Detaljplanen bedöms 
dock inte medföra påtaglig skada på befintliga kulturvärden i området. De 
strukturer och värden som beskrivs i riksintresset bedöms inte påverkas i större 
omfattning.  
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

Enligt 11 kap. 10 § ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut, 
om beslutet kan antas innebära att 

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,  

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på 
ett lämpligt sätt,  

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, eller  

5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.  

 

Länsstyrelsens bedömning 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor  

Elektromagnetsik strålning 

I planbeskrivningen anges att kommunens policy är att det vid 
nybyggnation 0,2 mikroT inte får överskridas vid fastighetsgräns för 
enbostadshus. Det redogörs för att en mätning av elektromagnetisk 
strålnings ska genomföras för att säkerställa nivåerna. Kommunen 
behöver genomföra mätningen till granskningen.  

 

Buller 

I planbeskrivningen redogörs för att riktvärden för ekvivalent ljudnivå 
eventuellt kommer att ändras till 60 dBA framöver. Fr.o.m. 1 juni 2015 
regleras ljudnivåer från trafik i förordningen (2015:216) om 
trafikbuller, där det anges att 55 dBA inte bör överskridas vid en 
bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden.  

 

Länsstyrelsen anser att det inte är klarlagt i samrådshandlingarna, att 
hela planområdet klarar de ljudnivåer som anges i förordningen om 
trafikbuller. Fastigheterna i den östra och södra delen av planområdet 
ser, enligt redovisad bullerkarta, ut att få ljudnivåer som tangerar eller 
överskrider riktvärdena 50 respektive 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 
Beräkningar kring maximala ljudnivåer har inte heller redovisats.  

 

Länsstyrelsen anser att planområdets påverkan av buller behöver 
utredas ytterligare mycket mer grundligt, för att säkerställa godtagbara 
ljudnivåer inom hela planområdet. Framförallt i den östra och södra 
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delen behöver ljudnivåerna för varje enskild föreslage fastighet, vid 
fasad och uteplats, redovisas. Utredningen behöver omfatta både 
ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Om åtgärder behöver vidtas för 
att få ned ljudnivåerna till godtagbara nivåer ska det också redovisas i 
planbeskrivningen och säkerställas i planbestämmelserna.  

 

I redovisningen behöver det också redovisas hur bullerberäkningarna 
utförts, utifrån, i nuläget och framtida, beräknade trafikmängder. 
Enligt förordningen om trafikbuller ska det vid beräkningar av 
bullervärden vid en bostadsbyggnad hänsyn tas till framtida trafik som 
har betydelse för bullersituationen. Kartan som visar utbredningen av 
buller behöver också göras tydligare då gränserna för ljudnivåernas 
intervallfrån Mörevägen är svåra att se. Bakgrundskartans färger slår 
igenom, vilket påverkar synligheten av bullervärdena. Det är viktigt att 
kartan görs mycket tydligare eftersom de föreslagna fastigheterna i den 
östra och södra delen ser ut att hamna över godkända ljudnivåer.  

 

Översvämningsrisk 

De två tomterna norr om Byvägen vid Ljungbyån saknar beskrivning 
om att de berörs av Ljungbyåns svämplan och därför har 
översvämningsrisker. Det saknas även beskrivning om de tänkta 
byggnaderna klarar översvämningar från 100 års regn.  

 

I planbeskrivningen anges att planområdet bedöms ha goda 
geotekniska förutsättningar för bebyggelse, vilket är en slutsats från 
den miljötekniska och geotekniska undersökningen som kommunen 
låtit göra till detaljplanen. Ljungbyån är en meandrande å med generellt 
stora rasrisker längs med åkanterna, vilket bör belysas i 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att de två tomterna norr om 
Byvägen inte är lämpliga för ändamålet med tanke på närheten till 
vattendraget och de risker det medför med översvämningsrisk samt 
risk för ras.  

 

I detaljplaneförslaget anges att huvudbyggnad placeras maximalt 10 
meter från angörande GATA, vilket innebär att denna typ av byggnad 
inte kan byggas direkt vid vattnet. Komplementbyggnad får enligt 
planbestämmelserna placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. För 
komplementbostadshus, s.k. attefallshus, finns inte heller någon 
reglering föreslagen i detaljplanen, vilket får konsekvensen att på de 
två tomterna norr om Byvägen kan attefallshus placeras i nära 
anslutning tilll ån. Om tomterna ska vara kvar ska en särskild reglering 
av attefallshus hanteras i planen av den anledningen.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Generellt 

Kommunerna ska i sin planering och planläggning iakktta att gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) följs genom att detaljplaner, 
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områdesbestämmelser och lovgivning inte medför att en 
miljökvalitetsnorm överskrids.  

 

På sidan 7 finns en relevant beskrivning av Ljungbyåns 
avrinningsområde och ekologisk status inom området samt i 
kustvattenförekomsten. Eftersom detaljplaneområdet har en 
problematik med lågvattenpunkter och hög grundvattenföringbör 
kommunen och Kalmar Vatten diskutera med vattenhandläggare på 
länsstyrelsen kring prövning enligt 11 kap Miljöbalken, dels för nytt 
djupgående dagvattennät under mark, för utfyllnader i delar av 
området samt koppling till redan befintlig dränering av 
jordbruksmarken. Detta för att kunna ta ställning till markens 
lämplighet för bostadsbebyggelse. Även hänsyn till hur yt- och 
grundvatten rör sig inom intilliggande områden måste utredas 
eftersom detta hänger ihop med lämplighetsbedömningen för bostäder 
inom detta åkermarksområde.  

 

Dagvattenhantering 

Enligt Tyréns dagvattenutredning föreslås bostadsbyggande i mittersta 
delen av området men vid jämförelse med detaljplanens plankarta så 
överensstämmer inte detta med kommunens förslag till placering av 
bostäder. Där föreslås bebyggelse i mindre lämpliga delar utifrån 
rådande vattenförhållanden inom området.  

 

Att ha infiltration på det dagvatten som avvattnas från vägar och 
parkeringar är bra men att helt orenat släppa ut till exempel 
husdränering och takvatten ut i Ljungbyån måste ytterligare 
problematiseras. Är det till exempel så att en annan teknisk lösning 
med exempelvis filter medför orimlig kostnad i förhållande till 
reningen? Finns det en risk att andra föroreningar, förutom ökad andel 
fosfor, ytterligare kan belasta takdagvattnet som till exempel kemikalier 
som mossbekämpningsmedel eller dylikt?  

 

Länsstyrelsen konstaterar också att de dagvattenytor som finns 
beskrivna på sidan 21 i planbeskrivningen inte finns inritade på 
plankartan och undrar varför. På sidan 22 och 27 diskuteras hur stor 
andel av varje tomt som kommer att hårdgöras. Det vore bra om 
samband kan visas mellan föreslagen dagvattenhantering med den, 
totalt sett, ökade andel hårdgjord yta med tomter (där 50% antas bli 
hårdgjord yta per tomt), parkeringsytor och vägar.  

 

Slutligen måste den totala påverkan på recipienten, i detta fall på både 
Ljungbyån och på Hossmoviken diskuteras tydligare än vad som görs i 
planbeskrivningen till exempel på sidan 27.  
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Strandskydd 

Inom del av planområdet återinträder strandskydd om 100 meter från 
Ljungbyån. Kommunen föreslår att strandskyddet upphävs inom 
kvartersmark, gata och naturmark. Som särskilt skäl för upphävandet 
av strandskyddet inom planen anger kommunen;  

• att området för tomterna i norr är ianspråktaget och inhägnat 
som hästhage (7kap 18 c § p.1). Allmänheten har inte tillgång 
till området eller stranden. Länsstyrelsens bedömning – 
Betesmark omfattas av allemansrätten och är därmed 
tillgänglig för allmänheten. Tomterna berörs dessutom av 
Ljungbyåns svämplan och har därför översvämningsrisk. 
Länsstyrelsen anser inte att detta skäl är förenligt med 
lagstiftningen. Området för dessa tomter bedöms idag 
allemansrättsligt tillgängliga, och saknar inte betydelse för 
strandskyddets syften samt bedöms olämpliga att bebygga med 
bostadshus med hänsyn till översvämningsrisken.  

• att området söder om Byvägen är avskärmat av såväl väg som 
bebyggelse (7 kap 18 c § p.2). Länsstyrelsens bedömning – 
Området söder om Byvägen anses förenligt med 7 kap 18 c § 
p.2, genom bebyggelse och väg väl avskilt från området 
närmast strandlinjen.  

• att planen syftar till att tillgodose ett angeläget intresse genom 
bostadsförsörjningoch möjliggöra tillväxt i Ljungbyholm för 
att skapa underlag för lokal handel och service (7 kap 18 c § 
p.5). Länsstyrelsens bedömning – Av bestämmelsen i 7 kap 18 
c § p.5 framgår även att åtgärden inte kan tillgodoses utanför 
området. Kommunen behöver därför visa på om en 
lokalisering utanför strandskyddat område är möjlig eller i  vart 
fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset.  

 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att det av befintligt underlag inte 
framgår att det finns grund för att upphäva strandskyddet för de två 
tomterna norr om Byvägen.  

 

Behovsbedömning  

Länsstyrelsens bedömning är att med det planeringsunderlag som 
presenterats kan inte planområdets lämplighet för föreslagen 
markanvändning bedömas. Det innebär att Länsstyrelsen kommer att 
ta ställning till behovsbedömningen i granskningsskedet. 
Planhandlingarna behöver kompletteras genom följande 
planeringsunderlag:  

 

− Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 
enligt 5 kap. MB. 

− Strandskydd enligt 7 kap. MB.  
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− Planförslagets lämplighet avseende olämplig bebyggelse med 
hänsyn till risken för översvämning eller erosion.  

 

Vidare är Länsstyrelsens bedömning att detaljplanen inte aktualiserar 
några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL 
gällande följande punkter:  

 

− Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB 

− Samordningen angående frågor som användningen av mark- 
och vattenområden som rör flera kommuner.  

 

Allmänt och rådgivande 

Hälsa och säkerhet/ miljö och riskaspekter 

För att visa hur dagvattnet ska kunna hanteras inom planområdet 
anger planbeskrivningen att plushöjder för gator och tomtmark ska 
markeras på plankartan. Plushöjder finns dock endast angivna på 
plankartans gator, inte på tomtmark.  

 

Trafik/kommunikationer 

Länsstyrelsen anser att kommunen i planbeskrivningen tydligt 
redogjort både den nuvarande och den planerade trafiksituationen 
inom och utanför planområdet. Länsstyrelsen ser även positivt på 
kommunens förslag gällande förbättringar av gång- och cykelvägnätet 
vilket bidrar till en ökad trygghet för de oskyddade trafikanterna.  

 

Övrigt 

Strandskyddets avgränsning inom planområdet behöver ses över då 
gränsen inte följer avståndet 100 meter till Ljungbyån.  

 

Upplysning om genomförandetid samt huvudmannaskap ska redovisas 
på plankartan.  

 

Upplysning om tillstånd och dispenser som kan komma att 
krävas 

Arkeologi 

Från 1 jan 2014 gäller ett nytt tidsrekvisit för när en lämning är en 
fornlämning, nämligen år 1850, enligt Kulturmiljölagen. Alla lämningar 
som är tillkomna före 1850 och som är varaktigt övergivna och av 
äldre tiders bruk är en fornlämning. Sådana lämningar ska samrådas 
med länsstyrelsen och kan eventuellt komma att bli föremål för 
prövning enligt 2 kap KML.  

 

Kommentar: För att underlätta läsbarheten besvaras synpunkterna under samma 
rubriksättning som länsstyrelsen använt i sitt samrådsyttrnade.  
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Elektromagnetisk strålning 

De två tomterna i norr utgår ur planförslaget av annan orsak än den eventuella 
elektromagnetsika strålningen. Då inga bostäder kommer att placeras inom 50 meters 
avstånd från den befintliga transformatorstationen bedöms strålningspåverkan som ringa. 
Ingen mätning av elektromagnetsik strålning kommer därmed att genomföras inför 
granskningsskedet.  

 

Buller 

Inför granskningsskedet har en mer grundlig bullerberäkning gjorts för Mörevägens påverkan 
på framtida bebyggelse i planområdet (Soundcon, 2015-09-29). Beräkningarna har gjorts 
dels utifrån nuläge och dels med en framtidsprognos på 25 år för både 2 och 5 meters höjd. 
Både nuläge och framtidsprognosen utgår ifrån att Mörevägen har övergått från statlig till 
kommunal väg i tätortsmiljö med en hastighetsbegränsning på 40 km/h längs med hela 
sträckan genom planområdet. Framtidsprognosen utgår från en årlig trafikökning om 1 %. 

 

Framtidsprognosen visar att fasadvärdet 55 dBAekv klaras ca 20 meter från vägmitt på 
första våningen och ca 20 meter från vägmitt på andra våningen. Riktvärden för uteplats (50 
dBAekv och 70 dBAmax) klaras ca 30-35 meter från vägmitt. Det finns således möjlighet 
att placera uteplats i direkt anslutning till bostadshuset i område som klarar riktvärdena.  
Om uteplatser placeras närmare än 35 meter från vägmitt behövs en lokal skärmning. I de 
fall uteplatser placeras på västra sidan av huset kommer huset att bullerskydda. 

 

Bullerkartan i planbeskrivningen uppdateras enligt de nya beräkningarna. Kartan görs mer 
läsbar.  

 

Översvämningsrisk 

Då de två tomterna norr om Byvägen utgår ur planen kommer även risken för översvämning, 
ras och skred (för av detaljplanen tillkommande bebyggelse) att utebli.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Planbeskrivningen kompletteras med information om berörda avrinningsområden och en 
bedömning av planförslagets påverkan på MKN vatten.  

 

Dagvattenhantering 

I Tyréns dagvattenutredning  pekas ett mindre område i den centrala delen av 
planområdet ut som område med goda förutsättningar för infiltration av dagvatten. 
För de områden där rådande vattenförhållanden idag inte är fullgoda för 
byggnation kommer åtgärder att vidtas för att göra marken lämplig för bebyggelse, 
genom exempelvis uppfyllnad.  Det möjliggör ett mer effektivt markutnyttjande och 
en bebyggelsestruktur som skapar och värnar olika värden i området. Den 
föreslagna bebyggelsestrukturen markerar på ett tydligare sätt Ljungbyholms entré  
i söder, sluter Mörevägens gaturum samt lämnar en grön kil mellan den äldre 
bebyggelsen längs med Byvägen och den tillkommande bebyggelsen. De områden 
som pekas ut för infiltrationsytor bedöms ha tillräckligt goda förutsättningar för 
infiltration av dagvatten. Fördelen att placera infiltrationsytorna enligt 
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planförslaget är att vattnet rinner dit naturligt idag, vilket går att dra nytta av vid 
en framtida utformning av området.    

 

I samrådshandlingen föreslås att dagvatten från gator och uppfarter renas medan 
takdagvatten och vatten från husgrundernas dränering leds orenat till Ljungbyån. Inför 
granskningsskedet har planförslaget kompletterats med ytterligare en infiltrationsyta som 
fördröjer och infiltrerar  dagvatten även från tak och dränering innan det leds till Ljungbyån. 
Den tillkommande infiltrationsytan ger dessutom dagvatten ifrån planområdet en andra 
rening innan det släpps till Ljungbyån. Infiltrationsytorna finns inte avgränsade på 
plankartan för att inte låsa fast en definitiv utformning. Dammarna kan således placeras 
fritt inom området ”Natur”.  Principlösning och möjlig placering av infiltrationsytorna finns 
illustrerat i planbeskrivningen. Exakt placering och storlek av infiltrationsytorna kommer 
dock att avgöras i efterföljande projekteringsskede.   

 

Enligt kommunens beräkning  av andelen hårdgjord yta förväntas ca 60 % (inte 50%) av 
kvartersmarkens yta lämnas fri för lokal infiltration av dagvatten. Kalmar Vatten AB har 
i sin förprojektering (som ligger till grund för planförslagets utformning) gjort beräkningar för 
dimensionering av infiltrationsytornas volymer och gör bedömningen att föreslagna ytor för 
infiltration är tillräckliga för att hantera vatten som avrinner från kvartersmarkens 
hårdgjorda ytor.  

 

Strandskydd 

De två föreslagna tomterna norr om Byvägen utgår därmed ur planförslaget. 
Aktuellt område regleras istället som ”Natur” med möjlighet att här anlägga en 
kompletterande infiltrationsyta för dagvatten. Den tekniska anläggningen kräver 
dispens från strandskyddet. ”Angeläget allmänt intresse” anges som särskilt skäl 
för strandskyddsdispensen. Plankarta och planbeskrivning kompletteras med de 
nya förutsättningarna.  Ritningstekniskt kommer strandskyddslinjen söder om 
Byvägen att korrigeras så att den följer 100 meter från Ljungbyåns strandkant.   

 

Behovsbedömning 

Behovsbedömningen kompletteras med information för de punkter som efterfrågas.  

 

Arkeologi 

Kommunen lämnade 2013-09-23 in en ansökan om tillstånd till markingrepp i 
eller invid fornlämning enligt 2 kap Kulturminneslagen. I Länsstyrelsens yttrande 
(daterat 2013-10-30) bedöms i detta fall att markingrepp inom aktuellt 
detaljplaneområde inte kommer att beröra någon fornlämning eller 
fornlämningsområde. Planerade åtgärder kräver därför inte tillstånd enligt 2 kap 
Kulturminneslagen (KML).Om en fornlämning påträffas under grävning eller 
annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. 
Anmälan om detta ställs i så fall till Länsstyrelsen. Planbeskrivningen 
kompletteras med denna information.   
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Lantmäterimyndigheten  
 

Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2015-05-11) lämnas 
följande yttrande:  

 

Plankarta med bestämmelser 

Befintlig ledningsrätt för E.on saknar i vissa delar u-område på plankartan. 
Bestämmelsen a1 borde finnas även inom E-området. Det kan ifrågasättas om 
bestämmelsen d1 är ändamålsenlig. Den innebär att det inte går att bilda någon 
exploateringsfastighet i området. Fungerar bestämmelserna p1-p3 för de två 
södra tomterna i kvarteren i väster?  

Det är bra om det även under Administrativa bestämmelser framgår att 
kommunen är huvudman och vilken genomförandetid planen har.  

 

Planbeskrivning 

På sidan 33 under rubrik Markförvärv är redovisningen inte fullständig 
beträffande vilka områden som är privatägda. Stycket bör också kompletteras 
med ”Inlösen av allmän platsmark kan därför bli aktuell”. Under rubrik 
Fastighetsbildning (s. 36) saknas text rörande fastighetsreglering mellan 
Ljungby 4:37 och 4:44. De ekonomiska konsekvenserna av planen behöver 
kompletteras för att visa att planen är ekonomiskt genomförbar.  

Under rubrik Ersättning för marköverlåtelser (sid 39). Stycket bör 
omformuleras och kompletteras med marköverföringen från Ljungby 29:3 och 
Ljungby 2:3 till kommunens fastighet samt om upplåtelsen av mark för 
ledningsrätt på Ljungby 4:2. 

 

Övriga frågor  

Några redaktionella synpunkter lämnas muntligen till planhandläggaren under 
hand. Lantmäterimyndigheten bidrar gärna med förslag till text om så önskas.   

 

Kommentar: Plankartan korrigeras så att E.on.´s ledningsrätt helt täcks av u-området. 
Plankartan kompletteras med bestämmelser som möjliggör såväl bildandet av 
exploateringsfastigheter som bildandet av fastigheter för enbostadshus på två ytor i den norra 
delen av planområdet. För övriga delar av kvartersmarken bedöms bestämmelsen d1 som 
ändamålsenlig då det på plankartan finns ett förslag till fastighetsindelning som ligger helt 
inom ramen för bestämmelsen. Eftersom det är kommunen som är beställare av detaljplanen 
och då tomterna kommer att styckas av för att släppas till den kommunala tomtkön bedöms 
bestämmelsen vara genomförbar. Placeringsbestämmelse p1 och p2 fungerar inte för ett fåtal 
fastigheter i väster och bestämmelserna lyfts därför bort för dessa fastigheter.  

 

Plankartan kompletteras med information om planens huvudmannaskap och 
genomförandetid. Planbeskrivningen justeras enligt inlämnade synpunkter på de 
fastighetsrättsliga delarna.  
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Boende och fastighetsägare 
 

Dag Lundberg (Ljungby 3:52) 

 

Det presenterade projektet innebär en mycket stor förändring av södra 
Ljungbyholm. En så markant förändring av området måste därför ske i ett 
långsiktigt perspektiv. Planområdet omfattar byggnation av 55 villor vilket är i 
paritet med det befintliga bostadsområdet Klinten, sydväst om skolan. Jag har 
inte den exakta siffran på hur många villor det i nuläget finns i Ljungbyholm 
men en ökning med 55 stycken är sannolikt betydande.  

 

Kulturhistoriska värden 

Som framgår av planbeskrivningen (sid 7) krävs att bebyggelsen anpassas för 
att de kulturhistoriska värdena i byn inte skall gå förlorade. Av sidan 16 
framgår också att det sammanhållande elementet i den befintliga bebyggelsen 
är att byggnaderna konsekvent möter Byvägen med entré och långsida. Av 
planbeskrivningen framgår att samtliga byggnader som planeras mot Byvägen 
kommer att ha sin entré riktad mot lokalgatan. Förändringen innebär att den 
nuvarande genuina miljön, en miljö som även framhålls i planen, kommer att 
gå förlorad.  

 

I planen presenteras den befintliga bebyggelsen med foton vilka ger en god bild 
av den rådande miljön. En bebyggelse , i direkt anslutning till den gamla 
byvägen, med den moderna arkitektur som bland annat märks i de nybyggda 
områden som finns i Ljungbyholm skulle kraftigt avvika från de bilder som 
presenterats.  

 

De fastigheter som planeras i anslutning till Byvägen kommer mötas av en 
mycket stor nivåskillnad, vilket även det framhålls i planbeskrivningen. 
Nivåskillnaden mellan vägen och baksidan på de planerade villorna kommer 
snarare vara 3 meter på sina håll än de 1,5 till 2,0 meter som framgår av 
beskrivningen.  

 

I behovsbedömningen konstateras, under punkt 8 Kulturmiljö, att Byvägen är 
en av Kalmars äldsta vägar. Då det finns andra områden i Ljungbyholm som 
planerats för exploatering bör det finnas mycket goda skäl för att bygga i direkt 
anslutning till vägen. Den planerade bebyggelsen kommer inte att påverka 
vägens direkta sträckning men vägens böljande utformning, som kommer till 
uttryck i planbeskrivningen, kommer definitivt att påverkas. I Kalmar 
kommuns ortsanalys från 2008 säger man att orten starkt präglas av det 
omkringliggande odlingslandskapet och att ängsmarkerna, hagarna och 
åkerjordarna tillför orten omistliga värden. Där framhålls också att 
Ljungbyholms unika historia ska göra avtryck i den fysiska strukturen. Att då 
bygga direkt vid en av Kalmars äldsta vägar är inte i linje med den 
utvecklingsplan som då drogs upp.  
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I ett aktuellt fall avseende kvarteret Gesällen i Kalmar konstaterar Barometern, 
i en artikel 2015-06-04, att JO skall ta ställning till om Länsstyrelsen uppfyllt sin 
skyldighet att ingripa och överpröva planer som kan antas medföra risk och att 
utpekade riksintressen för kulturmiljövård inte tillgodoses. I Kalmar fick 
syskonen Kullzén utstå mycket kritik när de motsatte sig den rivningsvåg i 
centrala Kalmar som skedde under 1960-talet. Fastigheten står nu som en pärla 
mitt bland den grå betongenoch är en av de mest uppskattade byggnaderna i 
staden. Min uppfattning är att detsamma skulle sägas om den kulturmiljö som 
ännu finns i och omkring Byvägen. Vi bör vakta på den miljö vi har för att inte 
efterkommande generationer ska se på södra Ljungbyholm som vi ser på 
”Domushuset” i Kalmar idag. Jag anser att Länsstyrelsen bör göra en prövning 
i detta fallet.  

 

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808) skall behovet av grönområden i 
tätorter och i närheten av tätorter särskilt beaktas. I en artikel publicerad i ATL 
Lantbrukets Affärstidning 2013-09-25 skriver tidningen om Jordbruksverkets 
utredning huruvida kommunerna följer miljöbalken avseende att 
jordbruksmark bara får exploateras i undantagsfall och bara då det finns 
väsentliga samhällsintressen. I utvärderingen har de30 kommuner som 
exploaterat mest jordbruksmark under fyra år fram till år 2010 granskats. 
Kalmar är en av de kommuner som särskilt nämns i artikeln som en kommun 
som inte uppfyller kriterierna. I ljuset av de konsekvenser klimatförändringarna 
kommer ge, med krympande arealer för odlingsbar mark, har jag svårt att se 
varför man bygger bostäder på bördiga åkrar.  

 

Radon  

De radonvärden som uppmätts i planbeskrivningen är klart högst i kurvan 
närmast Byvägen. Enligt Kalmar kommuns radonkarta, se nedan, ligger 
området även inom högriskområdet. Det finns starka belägg för en ökad risk 
för lungcancer vid höga nivåer av radon i bostaden. Enligt WHO har Sverige 
450 000 bostäder där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. De mätpunkter som 
uppmätts nådde 86 respektive 76 Bq/m3 vilket klart överstiger gränsen för 
högriskområde. Att ytterligare öka antalet bostäder inom högriskområden 
inom Kalmar kommun är inte lämpligt i ljuset av att andra områden inom 
Ljungbyholm, som ligger utanför högriskområdet, finns tillgängliga. I 
planbestämmelserna stadgas att vissa fastigheter skall bebyggas radonsäkert 
men den enklaste lösningen är helt enkelt att inte bygga just där.  

 

I behovsbedömningen, som skall ligga till grund för en eventuell 
miljökonsekvensbedömning, berörs frågor som risker för hälsa och säkerhet. 
Frågan om eventuella risker med radon berörs mycket sparsamt trots att 
kommunen har ansett området som högriskområde.  

 

Den radonsäkring som förordas i planbeskrivningen är i praktiken en mekanisk 
anordning med slangar som läggs i grusbädden och fläktar på vinden som 
förväntas blåsa ut gasen. Radongasen stiger kontinuerligt upp ur åsen och 
kommer inte att avta. Den mekaniska utrustningen får alltså inte fallera. Den 
radonsäkringsteknik som används har inte heller förnyats på de senaste 15 
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åren. Enligt Certo AB (http://www.radonkontrollcerto.se/) som utbildade 
besiktningsmän enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav finns det flera metoder 
att sänka radonhalten från krypgrunden men nästan alla har bieffekten att 
krypgrunden får för höga fuktvärden med mögel och röta som resultat. I 
planbeskrivningen på sid 22, påtalas att det finns förbud mot byggnation av 
källare på grund av den höga grundvattennivån. På sidan 28 påtalas även att 
grundvattennivån på flera håll står väldigt nära markytan, på sina håll enbart ca 
30 centimeter. Att bygga på ett vattensjukt högriskområde för radon där risken 
för mögel och röta kompenserats med ett förbud mot källare och en mekanisk 
enordning är inte framsynt med tanke på den långa tid som byggnaderna 
förväntas finnas. I folkmun sägs att det finns en historik med ett ökat antal 
cancerfall bland människor som bor på och längs med åsen. Det borde vara en 
självklarhet att inte bygga i ett område som kommunen själva klassat som 
högriskområde. 

  

Natura 2000  

Ljungbyhåns övre lopp är klassat som ett Natura 2000 område. En långsiktig 
målsättning är att havsvandrande fiskar på sikt ska kunna återbesätta sina 
ursprungliga utbredningsområden upp till Flerohopp. Den lösning av 
dagvattenproblemet i den södra och norra delen med ett direkt utsläpp utan 
rening i Ljungbyån kommer sannolikt inte att förbättra möjligheterna att 
uppfylla målsättningen i Natura 2000. Det är därför lämpligt att Länsstyrelsen 
gör en miljökonsekvensutredning för att reda ut vilken påverkan den planerade 
lösningen skulle få. En miljökonsekvensutredning skall desutom genomföras 
när en åtgärd kan komma att påverka ett Natura 2000 område.  

 

Lantbruksenhet 

Min fastighet, Ljungby 3:52, är klassad som lantbruksenhet. En bebyggelse på 
nära håll, direkt i den normala vindriktningen, riskerar att drabbas av 
olägenheter avseende lukt, buller och allergener. Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamhet och 
bebyggelse. Min fastighet består av ett bostadshus på 240 m2 samt ytterligare 
en lägenhet på 70 m2. Uppvärmning och varmvattenförsörjning sker genom 
vedeldning i en separat panncentral. Då min fastighet ligger högre än det 
planerade området så finns en risk att avgaser från panncentralen kan bringa 
olägenheter inom det planerade området. Det kan i sin tur medföra att jag blir 
utsatt för klagomål och i värsta fall tvingas byta min uppvärmningsanläggning.  

 

Slutsats 

Det är naturligt att ett så stort åtagande som den planerade bebyggelsen 
innebär har en ekonomisk effekt för kommunen. Kortsiktiga ekonomiska 
överväganden bör dock inte påverka långsiktigt bra boende. Det bör finnas 
andra områden i Ljungbyholm som är bättre lämpade för byggnation och inte 
lika känsliga ur kultur-, miljö- eller hälsohänseende som Ljungby 16:236. Det 
finns många planer och uttalanden från politiker, både på riksplaner och på 
den kommunala nivån, om vår miljö och vår omgivning. Alla med goda 
intentioner och förhoppningsvis med ett gott uppsåt men man kan inte säga en 
sak och göra en annan.  
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Varför utse ett riksintresse för kulturmiljövård och sedan förändra det.  

Varför ge Länsstyrelsen överprövningsrätt och sedan inte låta den pröva.  

Varför göra en ortsanalys där odlingslandskapet skall göra avtryck i den fysiska 
miljön och sedan bebygga det.  

Varför ha en miljöbalk där grönområden i tätorter särskilt skall beaktas, där 
jordbruksmark enbart ska bebyggas i undantagsfall, och sedan strunta i det.  

Varför klassificera ett högriskområde för radon och sedan bortse från det.  

Varför ha en Folkhälsomyndighet och inte respektera deras rekommedationer.  

 

Jag motsätter mig att detaljplanen för Ljungby 16:236 genomförs. 

 

Kommentar: I beskrivningen för riksintresseområdet listas som åtgärd att ny 
bebyggelse ska anpassas, att fornlämningsområdena ska vårdas och att det äldre 
vägnätet ska bevaras. Detta gäller dock som en generell rekommendation inom hela 
riksintresseområdet och är inte specificerat närmre område för område. 
Planförslaget uppfyller den generella principen för hur riksintresseområde ska 
beaktas på så vis att det endast marginellt påverkar Byvägens utformning med en 
ny anslutning till den norra delen av planområdet. Byvägens sträckning bevaras i 
övrigt i sin helhet.  

 

Befintlig bebyggelse längs med Byvägen är idag varierad - både sett till arkitektur, 
våningsantal och material. Den konsekventa placeringen av bebyggelsen till vägen 
är en gestaltningsidé som förts in i det nya planförslaget för att knyta an till den 
befintliga miljön. Direktutfarter till Byvägen är tyvärr inte möjlig för den 
tillkommande bebyggelsen pga. nivåskillnaden.  

 

Jordbruksmark som resurs är viktig att värna, men detta fallet har bedömningen 
gjorts att Ljungbyholms framtida utbyggnadsmöjlighet väger tyngre än värdet på 
jordbruksmarken i det aktuella planområdet. Det är ett angeläget allmänt intresse 
att Ljungbyholm kan fortsätta växa i strategiska lägen. Marken i planområdet är 
centrumnära och är dessutom redan idag kringskuret av bostäder och gator. 
Ställningstagandet har stöd i kommunens översiktsplan (antagandehandling 2013-
06-17).      

  

Flertalet av mätpunkterna i området för radon visade på mycket låga radonvärden. 
Radonvärden fluktuerar och redovisade värden är en stillbild över situationen vid 
mätningstillfället. Planbestämmelsena om radonsäkert utförande för tillkommande 
bebyggelse är satt som en förstiktighetsåtgärd.  

 

Planförslaget har kompletterats med ytterligare infiltrationsyta en för att möjliggöra 
rening av tak- och dräneringsvattnet. Gatuvattnet kommer att renas i två steg 
innan det släpps till Ljungbyån.  

 
Kommunen gör bedömningen att detaljplanen uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Ett av 
kraven i PBL, 2 kap. 1 §,  är att kommunen ska beakta både allmänna och enskilda 
intressen, att göra s.k. intresseavvägningar. Vid intresseavvägningen ska kommunen ta 
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hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 
planens genomförande. Vid avvägningen ska det allmänna intresset av att bygga ut det 
berörda planområdet  ställas mot risken för intrång i pågående markanvändning i 
angränsande områden. För påverkan på lantbruksfastigheten Ljungby 3:52 har kommunen 
vid bedömningen tittat på pågående markanvändning. Då det idag inte finns någon 
djurhållning på fastigheten, har detta varit utgångspunkten vid bedömningen.  
 
Var och en som eldar är, enligt miljöbalken, skyldig att se till att eldningen inte stör någon 
annan. Med bästa teknik - en miljögodkänd panna, torr ved och rätt eldningsteknik - kan 
man dock i allmänhet elda utan att störa grannarna.  
 
 

Erik Bengtsson (Ljungby 4:37) 

 

Kulturmiljö 

Som Kalmar kommun konstaterat ligger området inom riksintresse för 
kulturmiljö, där Byvägen pekas ut som en kulturhistoriskt viktig vägsträcka 
samt att området i stort karaktäriseras av gles bebyggelse med inslag av åker- 
och betesmark.  

 

Gällande planförslag innebär både förändringar för Byvägen, i form av 
påfartsväg och ökad belastning, men även stor förändring för den 
karaktäristiska kulturmiljön där både åkermark och betesmark föreslås tas i 
anspråk för ny bostadsbebyggelse. Bland annat så föreslås att hästhagen i norr, 
där traditionsenligt Valborgsmässofirande hålls, exploateras med tomter. Just 
hästhållning beskrivs som en del av den kulturmiljö som omger Byvägen och 
borde även fortsättningsvis utgöra ett naturligt inslag i den lantliga miljön.  

 

Förslag till justering: 

Alla anslutande vägar dras ut till Mörevägen som övergår i kommunens ägo 
och därmed kan anpassas hastighetsmäsigt och utformningsmässigt för att 
hantera detta. All ny bebyggelse längs Byvägen placeras , om så möjligt, så att 
framsida av hus vänd mot Byvägen och utfart sker mot densamma, för att 
behålla bykaraktären och följa den befintliga bebyggelsestrukturen.  

 

För att behålla den lantliga karaktären bör stora grönområden bevaras, t.ex. så 
bör  hästhagen i början av Byvägen, idag ägd av Ljungbyholms gård, inte 
exploateras enligt det förslag som Kalmar kommun presenterat. Detta område 
är idag en plats av tradition för Valborgsmässofirande och ett utmärkt område 
för rekreation.  

 

Området är i gällande detaljplan, från 1959, planerat som parkområde och bör 
så förbli. För att öka attraktionskraften till de nya tomterna så borde detta 
område utgöra den naturliga samlingsplatsen, för lek och rekreation, med 
tillgång till ån, som är en stor del av Ljungbyholms kärna. Möjligheten för 
allmänheten att nå ån i södra delen av samhället är mycket begränsad, och detta 
område utgör den enda plats där detta skulle vara möjligt.  
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Miljöpåverkan 

Kalmar kommun skriver på sidan 3, under Syfte med detajplanen, följande: 

 

”Detaljplanen syftar till att säkerställa de ytor och strukturer som krävs för att möjliggöra 
omhändertagandet av dagvatten”.  

 

Vidare går att finna på sidan 7, under Miljökvalitetsnormer för vatten. 

”Planförslaget innebär att dagvatten från den södra delen av planområdet också leds till 
Ljungbyån i norr. Förslaget innebär dock att dagvatten från planområdet infiltreras, fördröjs 
och renas lokalt innan det når slutrecipienten Ljungbyån.”  

Under samma stycke går att återfinna:  

 

”Huvudsakliga påverkanskällor för Ljungbyån… … … fysiska förändringar/ 
morfologiska förändringar (ex … … markavvattning…) samt ”som regel gäller att 
vattenförekomster av hög och god status inte får försämras.”  

 

Så långt har Ljungbyåns välbefinnande beaktas på ett bra sätt. Tyvärr går det 
senare att läsa, vilket även bekräftades som gällande på samrådsmötet, sidan 25 
under Teknisk försörjning – dagvatten:  

 
”I södra Ljungbyholm går det inte att ansluta till de befintliga kommunala 
dagvattenledningarna öster om Mörevägen eftersom de idag är maximalt utnyttjade. Att 
koppla på ytterligare gator och fastigheter skulle kräva att dagvattenledningarna byts ut för 
att öka kapaciteten.”  
 
Vidare längre ner samma sida:  
 
”Planförslaget bygger på att takdagvatten och husgrundsdränering leds direkt till 
huvudledningen, dvs. utan fördröjning och rening innan vattnet når Ljungbyån.”  
 
Här väljer alltså Kalmar kommun att orenat och ofördröjt släppa ut 
takdagvatten från ett sextiotal villor i Ljungbyån för att slippa investera i nya 
dagvattenledningar för att klara tillkommande exploatering.  
 
Här ska det beaktas att det i dag är vanligt med kemisk bekämpning av påväxt 
på takpannor dvs. alger och mossa. Detta sker med diverse olika produkter där 
även de miljöklassade innehåller skadliga ämnen. För exempel kan en produkt 
nämnas, JAPEs  Grön-Fri (för innehållsförteckning se bilaga 1) vars 
verksamma substans är Bensalkoniumklorid 1-10% (Se bilaga 2 för 
säkerhetsdatablad).  I säkerhetsdtabladet går att utläsa att ämnet är ”Mycket 
giftigt för vattenlevande organismer”. Detta har men från Kalmar kommuns 
sida ansett vara lämpligt att släppa ofördröjt och orenat ut i Ljungbyån för att 
slippa investera i utbyggnad av dagvattennätet. Detta är djupt beklagligt. Att 
man sedan i behovsbedömningen för MKB angett att vatten och djurliv ej 
berörs av exploateringen tyder på brstande kompetens eller produkten av ett 
ogenomtänkt hastverk.  
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Förslag till justering:  
Detaljplanen ska uppdateras med ett förslag som innebär fullgod hantering av 
allt dagvatten från exploateringsområdet. Om detta inte är möjligt eller 
ekonomiskt försvarbart bör beslutet om detaljplaneläggning av aktuellt område 
omprövas.  
 
Hänsyn tagen till översiktsplan (antagandehandling 2013-06-17)  
I Kalmar kommuns översiktsplan för det berörda området är det inte det 
privatägda området i norra delen, som idag brukas som hästhage, angett som 
område för bostäder. Det innebär att den tänkta markanvändningen enligt 
översiktsplanen bör vara i enlighet med gällande detaljplan från 1959, dvs. 
planlagt parkområde. Det innebär att den föreslagna detaljplanen strider mot 
översiktsplanen avseende de två föreslagna tomterna i norr.  
 
I översiktsplanen står även att avstånd skall hållas till bef. Bebyggelse, vilket 
man har lyckats med förutom för de två tomter som föreslagits på den 
privatägda fastigheten i norr som är i direkt angränsning med bef. bebyggelse. 
Även här strider den föreslagna detaljplanen av det norra området direkt mot 
översiktsplanen.  
 
Förslag till justering: 
I enlighet med föreslagen justering under rubriken Kulturmiljö. Området 
behålls som planlagt parkområde med ökad tillgänglighet för det nya 
bostadsområde.  
 
Gång- och cykeltrafik 
I liggande förslag finns inget gång- eller cykelstråk upptaget utmed Byvägen, en 
väg som trafikeras hårt säsongsvis av jordbruksmaskiner som upptar större 
delen av vägen. Sikten är även skymd på flertalet ställen. I början av Byvägen 
har dessutom fyra tomter planerats i direkt anslutning mot vägen vilket 
omöjliggör en framtida komplettering med gång eller cykelväg.  
 
Förslag till justering:  
En gång- ellercykelväg förläggs längs Byvägens södra kant fram till där den 
planerade cykelvägen längs gamla banvallen ansluter mot Byvägen.  
 
Synpunkter som berör Ljungby 4:37 
Som registrerad ägare till fastigheten Ljungby 4:37 är det önskvärt att även 
framgent ha möjlighet att underhålla det uthus som är placerat i 
fastighetsgränsen mot det tänkta området för exploatering. Något som skulle 
bli svårt eller omöjligt om man enligt  det förslag som ligger skulle stycka av 
tomter för bebyggelse i direkt anslutning mot Ljungby 4:37. Det bör även 
beaktas att uthuset är högt, ca 4 m till takfot utan snörasskydd eller 
regnavvattning och taket är i behov av skottningsnörika vintrar, vilket skulle bli 
svårt med en , av annan person ägd, trädgård i anslutning till uthuset. 
Byggnaden används idag som garage för hobbyfordon och därför bör även 
brandskyddsaspekter tas med i bedömningen gällande avstånd till bebyggelse. 
Byggnaden håller i dag ingen brandklass gentemot det tänkta 
exploateringsområdet.  
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Förslag till justering:  
Detaljplanen justeras så att i första hand den privatägda hästhagen används 
som parkområde alternativt fortsatt hästhållning enligt tidigare förslag till 
justering. Om ändå Kalmar kommun går vidare med  att planlägga för 
bebyggelse på det aktuella området så ska en markremsa om ca 2m lämnas mot 
Ljungby 4:37 för att säkerställa att ingen kan komma till skada av snöras och att 
även löpande underhåll kan fortsätta bedrivas som det görs idag.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanen bör justeras för att på ett tydligare sätt bevara den lantliga 
bykaraktären som idag finns längs Byvägen, detta med hänsyn till gröna ytor, 
hästhållning, platser av tradition, tillgänglighet mot ån, tillfartsvägar till nya 
kvartersgator och avstånd till bef. bebyggelse. Se förslag på justeringar, Bilaga 
3. Vidare förutsätter undertecknad att omhändertagandet av dagvattnet 
kommer att ske på ett sådant sätt att miljöbelastningen på Ljungbyån 
minimeras oavsett kostnad – alternativt ska beslutet att detaljplanelägga 
område omvärderas.   
 
Kommentar: I beskrivningen för riksintresseområdet listas som åtgärd att ny 
bebyggelse ska anpassas, att fornlämningsområdena ska vårdas och att det äldre 
vägnätet ska bevaras. Detta gäller dock som en generell rekommendation inom hela 
riksintresseområdet och är inte specificerat närmre område för område. 
Planförslaget uppfyller den generella principen för hur riksintresseområde ska 
beaktas på så vis att det endast marginellt påverkar Byvägens utformning med en 
ny anslutning till den norra delen av planområdet. Byvägens sträckning bevaras i 
övrigt i sin helhet.  

 

Föreslagna tomter norr om Byvägen utgår ur planförslaget då de inte får dispens 
från strandskyddet. Området regleras istället som ”Natur” med möjlighet att 
anlägga en kompletterande infiltrationsyta för att möjliggöra rening av dagvatten 
från tak och husgrundsdränering. Vatten från gator och garageuppfarter kommer 
att renas i två steg innan det släpps till Ljungbyån.  

 

En cykelväg längs med Byvägen skulle innebära en stor förändring av vägens 
karaktär. Genom detaljplaneförslaget bygger kommunen nya gång- och cykelvägar 
i området, som kan erbjuda säker passage på sträckan från korsningen mellan 
Byvägen/Mörevägen och korsningen mellan banvallen/Byvägen.  Sikten på 
Byvägen kommer att förbättras i kurvan där anslutningsvägen till det nya området 
planeras genom att vägen breddas upp något.  

 
Eva Ringdahl (Ljungby 8:2) 
 
I första förslaget som presenterades för de boende vid Byvägen, på 
vägföreningens årsmöte den 20 mars 2014, var det betydligt mera mark avsatt 
till ”parkmark” längs Byvägen än vad som är tänkt i det förslag som lades fram 
inför samråd 21 maj 2015.  
Radon 
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Det har senare visat sig att det är av kommunen känd radonmark, som 
kommunen tänker bygga på. Jag motsätter mig bebyggelse på de fem tomterna 
från söder räknat på radonmarken i kurvan.  
 
Entré mot Byvägen 
Det talas om att Byvägen har ett högt kulturhistoriskt värde, med bl.a. husen 
vända med framsidan och entréerna  mot Byvägen. Varför skall då nybyggena 
på Kornlyckan vända baksidan åt Byvägen?  
 
Utsläpp till Ljungbyån 
Utsläpp till Ljungbyån. Ljungbyån har länge varit som en avloppskanal. På 
senare år har dock vattnet blivit renare och fisk börjat leva i ån. Förstör då inte 
detta med orenat vatten från de nya tomterna på Kornlyckan.  
 
Trafiksäkerhet och Byvägens karaktär 
Med tomt ända ut till cykelvägen vid Mörevägen undrar jag om kommunen 
tänkt att sätta upp stopplikt för cyklister, så att de inte kör rakt ut utan att se sig 
för? Det finns stor risk att tomtägaren planterar häck eller sätter upp högt 
staket, som skymmer sikten.  
 
På samrådsmötet den 21 maj 2015 framkom förslag om gång- och cykelväg 
längs Byvägen. Jag motsätter mig detta, eftersom då Byvägens atmosfär 
försvinner av bredare väg. Däremot behöver vissa av dagens fastighetsägare 
ansa sina häckar bättre för att ge bättre sikt för trafikanterna på Byvägen.  
 
Dessutom ser jag fram emot en hastighetssänkning i hela Ljungbyholm (alltså 
även Byvägen, Tollegatan och Sundtorpsvägen) till 40 km/tim, som vi var 
lovade redan 2013.  
 
Lantliga miljön 
Det finns risk att eventuella nya fastighetsägare tycker att det är ”pittoreskt” 
med lantliga miljön, tills de upptäcker att djuren drar till sig flugor och 
gödsellukt. Jag vill även fortsättningsvis ha hästar gående förbi min fastighet 
och även andra till landsbygden hörande djur, som kanske inte finns i 
omedelbar närhet nu, men som det finns lokaler till.  
 
Kommentar: Det stämmer att det i ett tidigt förslag lämnades mer grönyta mellan 
den nya bebyggelsen och Byvägen. Syftet med det är att inte planera för alltför stora 
ytor som inte används till något och som blir ett slags impediment i landskapet.  

 

Flertalet av mätpunkterna i området för radon visade på mycket låga värden. 
Radonvärden fluktuerar och redovisade värden är en stillbild över situationen vid 
mätningstillfället. Planbestämmelsena om radonsäkert utförande för tillkommande 
bebyggelse är satt som en förstiktighetsåtgärd.  

 
Direktutfarter till Byvägen  är tyvärr inte möjligt att åstadkomma för den tillkommande 

bebyggelsen pga. nivåskillnaden. Den nya bebyggelsen kommer ändå att erbjuda 

inramning till Byvägen. Den föreslagna parken mellan äldre och tillkommande bebyggelse 

i planområdet kvarstår enligt tidiga tankar i planarbetet. Extra utrymme för eventuella 
utskjutande häckar har vidtagits i utformningen av cykelvägen intill Mörevägen.  
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Planförslaget har kompletterats med ytterligare en infiltrationsyta för rening av 
dagvatten från tak och husgrundsdräneringar. Den kompletterande 
infiltrationsytan innebär även att dagvatten från gator och garageuppfarter kan 
renas i två steg.  

 
 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Södermöre kommundelsnämnd 

Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra gällande detaljplan för 
Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. (SKDN 2015/0114).  

 

Kommentar: Noteras. 

 

Kalmar Brandkår 

Kalmar Brandkår lämnar följande yttrande: 

 

Åtkomlighet för räddningstjänsten:  

 

1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör 
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte 
behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom 
bör gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med 
bärbara stegar.  

2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger 
tillräcklig åtkomlighet för räddningsinstans eller för utrymning med 
räddningstjänstens 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.  

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 2% och vertikalradien 
(konkav eller konvex) 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.  
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3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med 
hjälp av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönster-
karm överstiger 11 m 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 rikting. 

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. 

 

4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om 
avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta 
bör beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.  

 

Brandposter:  

 

5. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.  

 

Kommentar: Noteras.  

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse i 
form av enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/eller parhus. Planen 
syftar också till att förbereda för ett kommunalt övertagande av Mörevägen 
och planområdet innefattar därför Mörevägen fram till cirkulationen i söder.  

 

Resterande del av Mörevägen norrut, fram till strax norr om Kölbygärdegatan 
ingår i detaljplan för Ljungby 4:30 m.fl. (dnr 2008-0160) som vann laga kraft 
2013-06-15.  

 

Planen ska ge förutsättningar för en kommande förändring av 
väghållaransvaret från staten till kommunen för väg 570 sträckan 
cirkulationsplatsen väg 570/520 och fram till korsningen väg 570/565. 
Cirkulationsplatsen kommer således även fortsättningsvis att ingå i statlig 
väghållningbortsett från cirkulationsplatsens norra ben som kommer att 
överlåtas till kommunen. Ett övertagande medför att kommunen får rådighet 
över vägen och därmed större frihet vid utformning av gatan, dess omgivning 
mm.  
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Trafikverket och kommunen bör inleda samtal om förändrat 
väghållningsområde. Den föreslagna väghållningsförändringen måste tydligt 
framgå av planbeskrivningen.  

 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Väghållningsförändringen framgår av 
planbeskrivningen.  

 

Södermöre pastorat 

Kyrkorådet har inget att invända mot planerna.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Ksrr har tagit del av Detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheteer 
Ljungbyholm, Kalmar kommun. Enligt planbeskrivning kommer Ksrr:s regler 
och rekommendationer att efterföljas vid eventuella förändringar och 
byggnationer i området. Vi har därmed inga övriga kommentarer i ärendet.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta.  

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.  

 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

 

Kommentar: Synpunkten beaktas. U-område införs på plankartan så att 
ledningsrätt kan bildas för befintliga ledningar.  

 

E.ON Elnät Sverige AB 

Inom planområdet har E.ON Elnät ett befintligt elnät med 10 kV och 0,4 kV 
jordkablar, mestadels längs vägar runt området enligt bifogad karta. Det finns 
befintliga transformatorstationer inom och i anslutning till planområdet. 
Kapaciteten  på dessa beskrivs i planbeskrivningen (sidan 27) och benämns i 
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KVA – inte KWA, och kan försörja exploateringen via nya 0,4 kV jordkablar 
till planområdet.  

 

E.ON Elnät noterar att E-område för transformatorstationen inom 
planområdet satts ut på plankartan men hemställer att planbestämmelserna 
kompletteras med en skrivelse som informerar att det inom 5 meter från 
transformatorstationen ej får finnas brännbara byggnadsdelar och att brännbart 
upplag ej får uppställas.  

 

Vi förutsätter att befintliga elanläggningar kan behållas och där ledningsflyttar 
blir aktuella förutsätter vi att överenskommelse träffas. Vi förutsätter även en 
god framförhållning och samordning före exploatering av planområdet och att 
exploateringsentreprenören får ett samordningsansvar för erfoderlig 
infrastruktur inom planområdet.  

 

För övrigt har vi inget att erinra.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

Jan-Olof Engdahl (Ljungby 1:1) 

 

Stefan Ahlman, Kalmar Vatten AB 

 

Patrik Ihrman, Kalmar kommunledningskontor, projekt- och 
exploateringsenheten 

 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
 

Dag Lundberg (Ljungby 3:52) 

 

Erik Bengtsson (Ljungby 4:37) 

 

Eva Ringdahl (Ljungby 8:2) 
 

 

 

Eleonor Karlsson  

Planarkitekt MSA 



 

 

Planenheten │   
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 

  

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Eleonor Karlsson  Upprättad 2015-12-16 2011-2138 1(12) 
0480 - 45 03 89  
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för 

Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter 
Ljungbyholm, Kalmar kommun 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015.11.17 – 
2015.12.08. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar 
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

 

Nedan redovisas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Ett par inkomna synpunkter handlar om kulturmiljö och att förändringar som 
föreslås i detaljplanen inte är förenliga med de värden som listas i 
riksintressebeskrivningen för kulturmiljövården. Detaljplanen bedöms dock 
inte medföra påtaglig skada på befintliga kulturvärden i området. De strukturer 
och värden som beskrivs i riksintresset bedöms inte påverkas i större 
omfattning.  

 

Endast redaktionella justeringar av detaljplanen har gjorts efter 
granskningsskedet.  
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 

Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 5 
kap. 22 § PBL. Handlingarna utgörs av:  

 

• Plankarta, upprättad 2015-04-23, senast reviderad 2015-10-21 

• Planbeskrivning, upprättad 2015-04-23, senast reviderad 2015-
10-21 

• Behovsbedömning, upprättad 2015-04-23, senast reviderad 
2015-10-21 

• Samrådsredogörelse, upprättad 2015-10-21 

 

Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjats mellan 
1 maj 2011 och 31 december 2014 och handläggs med normalt 
planförfarande enligt PBL.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ny 
bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet 
Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Detaljplanen syftar även till att 
säkerställa de ytor och de strukturer som krävs för att möjliggöra 
omhändertagandet av dagvatten. Vidare förbereder planförslaget för 
ett kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar 
därför Mrevägen fram till cirkulationen i söder.  

 

Gällande översiktsplan från 2013 anger utredningsområde för 
bostäder. Planförslaget överensstämmer i stort med översiktsplanen. 
Länsstyrelsen efterlyste i sitt granskningsyttrande till översiktsplanen 
bland annat en mer effektiv markanvändning även i befintliga 
samhällen istället för att ta ytterligare jordbruksmark i anspråk. 
Länsstyrelsen påpekade även att effekterna av ett förändrat klimat 
särskilt behövde beaktas.  

 

Länsstyrelsens bedömning  

Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några 
frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL vad gäller 
riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, 
strandskydd samt hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Detta under förutsättning att 
Länsstyrelsens synpunkter bearbetas in i planförslaget.  
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Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer 

På sidan 28 under rubriken ”Grundvatten”, andra stycket i 
planbeskrivningen redovisar kommunen att markområden i södra 
delen av planområdet behöver fyllas upp för att vara lämpliga att 
bygga på. Länsstyrelsen anser att följande bör tilläggas: ”Stor 
försiktighet ska iakttas i samband med exploatering eftersom området 
ligger i en grundvattenförekomst med delvis ytlig grundvattenföring 
samt att planområdet ligger alldeles intill Nybroåsen. Detta prövas i 
samband med föreslagen utfyllnad och markavvattning enligt 11 kap. 
MB gällande vattenverksamhet.” 

 

På sidan 33 i planbeskrivningen under rubriken ”Regler och tillstånd” 
bör det framgå att vid byggnation av dagvattenhantering samt 
utfyllnad och markavvattning i enlighet med planförslaget ska särskild 
prövning ske enligt 11 kap. MB om vattenverksamhet. Prövning för 
tillstånd krävs, vilket görs hos Länsstyrelsen.  

 

Strandskydd 

I sitt samrådsyttrande gjorde Länsstyrelsen bedömningen att särskilda 
skäl saknades för att upphäva strandskyddet för de två föreslagna 
tomterna i planområdets norra del. Dessa redovisades i 
samrådshandlingarna. De aktuella tomterna har utgått från 
granskningshandlingarna.  

 

På sidan 32 i planbeskrivningen anger kommunen i andra stycket 
under rubriken ”Strandskydd” att strandskyddet behöver upphävas för 
ett litet markområde på fastigheten Ljungby 4:44. Länsstyrelsen saknar 
en redogörelse av det särskilda skälet för upphävandet av 
strandskyddet.  

 

Behovsbedömning 

I sitt samrådsyttrande bedömde Länsstyrelsen att med det 
planeringsunderlag som presenterades under samrådsskedet kunde 
samråd om behovsbedömning inte genomföras. Vidare framfördes att 
planhandlingarna behövde kompletteras för att kunna ta ställning till 
planens miljöpåverkan och klargöra huruvida en miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas eller inte.  

 

Kommunen har kompletterat handlingarna. Med hänvisning till det 
reviderade planförslaget instämmer Länsstyrelsen med kommunens 
bedömning om att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
krävs därför inte.  

 

Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt synpunkterna.  
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Lantmäterimyndigheten  
 

Efter genomgång av planens granskningshandlingar (daterade 2015-10-21) 
lämnas följande yttrande:  

 

Plankarta med bestämmelser 

U-området verkar vara för smalt i förhållande till ledningsrättsområdet för 
befintlig ledning för starkström (0880K-09/08.1), berör kvarteret längst upp i 
nordost.  

 
Planbeskrivning 

Bra om det fragår efter vilken planprocess som planen är framtagen (sidan 4). 
Under rubrik Intäkter för övriga saknas text (sidan 39). Fel 
fastighetsbeteckning är angiven, ska vara Ljungby 29:3 istället för Ljungby 19:3 
(sidan 39, näst sista stycket).  

 

Kommentar: Planhandlingarna justeras enligt synpunkterna.  

 

Boende och fastighetsägare 
 

Dag Lundberg (Ljungby 3:52) 

 

Jag har tagit del av den samrådsredogörelse per 2015-10-21 som lämnats. Jag 
har följande synpunkter.  

 

Kulturmiljö 

Jag vidhåller min uppfattning att Länsstyrelsen bör genomföra en prövning 
enligt 11 kap. 10 § PBL avseende detaljplanens påverkan på kulturmiljön. Min 
uppfattning är att bebyggelsen, enligt planförslaget, inte anpassats så att de 
kulturhistoriska värdena i byn behålls. Områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården skall så långt möjligt skyddas enligt 3 kap. 6 § MB. Jag har 
svårt att se att den gestaltningsidé som innebär att samtliga fastigheter som 
vetter mot Byvägen har baksidan vänd mot vägen passar in i den befintliga 
miljön. Varför utse ett riksintresse för kulturmiljövård och sedan förändra det? 

 

Jag upprepar att då det finns andra områden i Ljungbyholm som planerats för 
exploatering bör det finnas mycket goda skäl för att bygga i direkt anslutning 
till Byvägen. Den planerade bebyggelsen kommer inte påverka vägens direkta 
sträckning men vägens böljande utformning, som kommer till uttryck i 
planbeskrivningen, kommer definitivt att påverkas. I Kalmar kommuns 
ortsanalys från 2008 säger man att orten starkt präglas av det omkringliggande 
odlingslandskapet och att ängsmarkerna, hagarna och åkerjordarna tillför orten 
omistliga värden. Där framhålls också att Ljungbyholms unika historia ska göra 
avtryck i den fysiska strukturen. Att då bygga direkt vid en av Kalmars äldsta 
vägar är inte i linje med den utvecklingsplan som då drogs upp.  
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Jag påminner än en gång om kvarteret Gesällen i Kalmar där Barometern, i en 
artikel 2015-06-04, konstaterar att JO skall ta ställning till om Länsstyrelsen 
uppfyllt sin skyldighet att ingripa och överpröva planer som kan antas medföra 
risk för att utpekade riksintressen för kulturmiljövård inte tillgodoses.  

 

I kommentaren sägs att området redan är kringskuret av bostäder och gator, 
vilket just är min poäng. Området skall inte göras till ett bostadsområde vilket 
som helst. Den genuina kulturmiljön måste bevaras. Jag påtalar än en gång att 
Kalmar kommun, enligt Jordbruksverket, är en av de kommuner som inte 
uppfyller kriterierna att jordbruksmark enbart får exploateras i undantagsfall 
och bara då det finns väsentliga samhällsintressen.   

 

Radon 

Jag upprepar att de radonvärden som uppmätts i planbeskrivningen är klart 
högst i kurvan närmast Byvägen. Enligt Kalmar kommuns radonkarta, se 
nedan, ligger området även inom högriskområdet. Det finns starka belägg för 
en ökad risk för lungcancer vid höga nivåer av radon i bostaden. Det är 
glädjande att kommunen vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika 
cancerframkallande miljöer men jag vidhåller att det bästa är att helt enkelt inte 
bygga på radonhaltig mark. De mätpunkter som uppmätts nådde 86 respektive 
76 Bq/m³ vilket klart överskrider gränsen för högriskområde. Enligt 
kommentaren till min skrivelse fluktuerar mätvärdena, men för mig innebär det 
att de kan fluktuera både uppåt och nedåt. Det är med andra ord inte säkert 
vilken radonhalt som bostäderna kommer att utsättas för.  

 

I behovsbedömningen, som skall ligga till grund för en eventuell 
miljökonsekvensbedömning, berörs frågor som risker för hälsa och säkerhet. 
Frågan om eventuella risker med radon berörs mycket sparsamt trots att 
kommunen har ansett område som ett högriskområde.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Lantmäterimyndigheten påpekar att de ekonomiska konsekvenserna av ett 
genomförande av planen behöver kompletteras för att visa att planen är 
ekonomiskt genomförbar. Den komplettering som skett är översiktlig och 
innehåller ett fåtal detaljer. Jag anser inte att den komplettering som 
efterfrågats av Lantmäterimyndigheten har genomförts. Enligt den översiktliga 
beräkningen kommer enbart kommunledningskontoret att ha kostnader på 
20 300 tkr (1700 tkr + 18600 tkr). Det ger en genomsnittlig kostnad för varje 
tomt på 383 tkr. Som jämförelse kan nämnas att tomterna på Kornvägen 12 
och 18 i Ljungbyholm såldes för 350 tkr per styck. Kornvägen ligger mycket 
nära det planerade området och det finns ingenting i nuläget som säger att 
tomter på Ljungby 16:236 skulle betinga ett högre pris. Snarare det omvända. 
Enligt planen ska genomförandet ske under 10 år efter att planen vunnit laga 
kraft. Det är mycket sannolikt att ränteläget då är ett annat och att priserna 
därför riskerar att gå ner. Jag anser att en mer genomgripande ekonomisk 
analys krävs.  
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Slutsats 

Planen innebär en stor utbyggnad av Ljungbyholm, vilket jag påtalade i min 
förra skrivelse. Är kommunen säker på att det finns en efterfrågan på det stora 
antal tomter som kommer tillföras. Den ekonomiska verkligheten talar emot. 
Man bör dessutom inte bygga på mark som är ett högriskområde för radon.  

 

Jag motsätter mig att detaljplanen för Ljungby 16:236 genomförs.  

 

Kommentar: Att ett område ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård 
innebär inte att förändringar inte får ske. Kommunen gör bedömningen att de 
förändringar som följer med detaljplanens genomförande inte innebär påtaglig 
skada på de värden som listas i riksintressebeskrivningen. Byvägen påverkas i 
mycket liten omfattning, vägens linje är fortfarande avläsbar i landskapet.  

 

I detta fallet har bedömningen gjorts att Ljungbyholms framtida utveckling väger 
tyngre än värdet på jordbruksmarken inom planområdet. Marken inom 
planområdet ligger centralt och omges redan idag av gator och bebyggelse. 
Ställningstagandet har stöd i kommunens gällande översiktsplan (KF 
2013.06.17) där avvägningar mellan olika intressen har gjorts.  

 

Flertalet av mätpunkterna för radon visar på mycket låga värden. Kommunen gör 
bedömningen att bestämmelsen om radonsäkert utförande av tillkommande 
bebyggelse säkerställer normala radonnivåer för nya boende i området.   

 

En detaljplan gäller fram till att den ändras eller upphävs och kan färdigställas så 
länge planen gäller. Genomförandetiden avser den tidsperiod då kommunen 
garanterar bygglov i enlighet med planen. Kommunen bedömer att i 
planhandlingarna redovisad ekonomisk information är tillräcklig för att i enlighet 
med 4 kap 33 § PBL kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av 
detaljplanens genomförande.  

 

Erik Bengtsson (Ljungby 4:37) 

 

Kulturmiljö 

Som Kalmar kommun konstaterat ligger området inom riksintresse för 
kulturmiljö, där Byvägen pekas ut som en kulturistoriskt viktig vägsträcka samt 
att området i stort karaktäriseras av gles bebyggelse med inslag av åker- och 
betesmark. Gällande planförslag innebär både förändringar för Byvägen, i form 
av påfartsväg och ökad belastning, men även stor förändring för den 
karaktäristiska kulturmiljön där både åkermark och betesmark föreslås tas i 
anspråk för ny bostadsbebyggelse.  

 

Varför väljer då Kalmar kommun att i sitt planförslag ansluta ny kvartersgata 
till Byvägen istället för att dra denna ut till Mörevägen? (Punkten kvarstår då 
motivering saknas i tidigare svar). Mörevägen ska genom planförslaget övergå i 
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kommunens ägo och betraktas som lokalgata och därmed borde denna kunna 
anpassas för fler anslutande vägar.  

 

I det reviderade förslaget har det tillkommit möjlighet till att bygga parhus (!). 
Hur detta kan anses förenligt med övriga skrivelser i underlaget är ytterst 
märkligt. För exempel se sid 3:  

 

”Den nya bebyggelsen ska till struktur och utformning ta tillvara platsens karaktär och 
förutsättningar” 

 

Hur Kalmar kommun kan finna den bef. byggnadsstrukturen kring Byvägen att 
vara förenlig med flerfamiljsbostäder ter sig mycket märkligt.  

 

Förslag till justering:  

Anslutande väg dras ut till Mörevägen som övergår i kommunens ägo och 
därmed kan anpassas hastighetsmässigt och utformningsmässigt för att hantera 
detta.  

 

Möjlighet att bygga flerfamiljsbostäder bör helt strykas ur detaljplanen. Om 
Kalmar kommun ändå väljer att behålla några tomter för flerfamiljsboende bör 
dessa inte ligga i direkt anslutning till Byvägen då det inte på något sätt smälter 
in i den befintliga byggnadsstrukturen. I ett sådant fall borde de fastigheter 
närmast Mörevägen längre söderut vara mer lämpliga då det på motsatta sidan 
av Mörevägen idag finns fastigheter för flerfamiljsboende (t.ex. f.d. Olssons 
Möbler).  

 

Miljöpåverkan 

I det reviderade förslaget till detaljplan har nu kommunen beslutat att fördröja 
och rena dagvattnet från planområdet innan det når Ljungbyån, vilket borde ha 
varit en absolut självklarhet redan från början. Men att ändå göra bedömningen 
att en MKB inte skulle behövas är märkligt. Kommunen bör detaljerat kunna 
redogöra för hur Ljungbyån kommer att påverkas av det tillkommande 
dagvattnet. Detta inte minst med tanke på den kemiska bekämpning av alg- 
och mosspåväxt på tak som numera får anses vara vanligt.  

 

Förslag till justering: 

Detaljplanen ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning, detta för att på ett 
noggrant sätt utreda detaljplanens påverkan på Ljungbyån, då vattendrag av 
hög och god status inte får försämras. Alternativt ska underlag visas som 
styrker att vald teknik för rening inte innebär någon ytterligare belastning på 
Ljungbyån ur ett miljöperspektiv.  

 

Gång- och cykeltrafik 

I liggande förslag finns inget gång- eller cykelstråk upptaget utmed Byvägen, en 
väg som trafikeras hårt säsongsvis av jordbruksmaskiner som upptar större 
delen av vägen. Sikten är även skymd på flertalet ställen. I början av Byvägen 
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har dessutom fyra tomter planerats i direkt anslutning mot vägen vilket 
omöjliggör en framtida komplettering med gång eller cykelväg.  

 

Kalmar kommun har i sitt svar skrivit att det skulle innebära en stor förändring 
av Byvägens karaktär att anlägga en cykelväg längs vägen. Frågan är då om inte 
detaljplanen i sig är den största förändringen av Byvägens karaktär. Om nu 
detaljplanen ändå ska antas borde god trafiksäkerhet vara en prioriterad fråga, 
då belastningen i gällande förslag på Byvägen kommer att öka.  

 

Förslag till justering:  

En gång- eller cykelväg förläggs längs Byvägens södra kant fram till där den 
planerade kvartersgatan ansluter mot Byvägen.  

 

Sammanfattning 

Detaljplanen bör justeras för att på ett tydligare sätt bevara den lantliga 
bykaraktären som idag finns längs Byvägen, detta med hänsyn till utformning 
av bebyggelse, dvs. inga flerfamiljsbostäder längs med Byvägen, cykelvägar och 
tillfartsvägar till nya kvartersgator. Vidare förutsätter fortfarande undertecknad 
att omhändertagandet av dagvattnet kommer att ske på ett sådant sätt att 
miljöbelastningen på Ljungbyån minimeras oavsett kostnad – alternativt ska 
beslutet att detaljplanelägga området omvärderas.  

 

Kommentar: Att ett område ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård 
innebär inte att förändringar inte får ske. Kommunen gör bedömningen att de 
förändringar som följer med detaljplanens genomförande inte innebär påtaglig 
skada på de värden som listas i riksintressebeskrivningen. Byvägen påverkas i 
mycket liten omfattning, vägens linje är fortfarande avläsbar i landskapet. 

 

I planarbetet har möjligheten att använda redan utbyggt vägnät  för att angöra 
planområdet setts som en fördel. Det är önsvärt att hålla nere antalet 
anslutningsvägar till Mörevägen oavsett om vägen är i kommunal eller statlig ägo. 
Att skapa ytterligare en anslutningsväg till Mörevägen skulle även innebära att 
befintliga och tillkommande gång- och cykelkopplingar skulle korsas av 
angöringsvägen, vilket hade medfört ökad olycksrisk för oskyddade trafikanter.  

 

Att det i detaljplanen skapas möjlighet att bygga fler typer av småhus och i ett par 
avgränsade områden även bygga flerfamiljsbostäder bedöms som lämpligt så länge 
den nya byggnationen anpassas efter områdets förutsättningar och skala. På 
plankartan införda planbestämmelser om exempelvis byggnadshöjd och taklutning 
gäller oavsett om det är friliggande villor, parhus eller flerfamiljshus som byggs.  

 

Kommunen har bedömt planförslagets påverkan på vattenförekomsten Ljungbyån 
och slutrecipient Kalmarsund. Då allt dagvatten renas innan det släpps till 
Ljungbyån bedöms förekomsterna inte försämras till följd av planens 
genomförande. Åkermarken inom planområdet avvattnas redan idag, utan rening, 
till Ljungbyån. Ur vissa aspekter kommer därför planens genomförande att 
innebära en förbättring av vattenförekomsternas status. Dagvattenfrågan och andra 
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miljöaspekter har utretts i planarbetet och redovisas i planhandlingarna. 
Kommunen bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
och miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning.  

 
 
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
 

E.ON. Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. I vårt tidigare yttrande skrev vi:  

”Kapaciteten  på dessa beskrivs i planbeskrivningen (sidan 27) och benämns i 
kVA – inte kWa…”.  

 

”E.ON Elnät noterar att E-område för transformatorstationen inom 
planområdet satts ut på plankartan men hemställer att planbestämmelserna 
kompletteras med en skrivelse som informerar att det inom 5 meter från 
transformatorstationen ej får finnas brännbara byggnadsdelar och att brännbart 
upplag ej får uppställas” Vi kan inte finna att detta har uppdaterats i 
planhandlingarna.  

 

E.ON. Elnät noterar att det i planbeskrivningen under ”Fastighetsrättsliga 
åtgärder – Ljungby 4:44” står ”Område E (transformatorstation), figur 5 (ca 
128 kvm), kan avstyckas som en egen fastighet eller upplåtas med 
ledningsrättt.” Då E.ON Elnät inte avser att förvärva mark vid 
transformatorstationer hemställer vi om att ett h1-område sätts ut i plankartan 
istället för E-område. Enligt de nya riktlinjerna (i Boverkets allmänna råd om 
planbestämmelser) kan h-områdena preciseras så att våra 
transformatorstationer får beteckningen h1 Transformatorstation, vilket vi 
yrkar på att så görs samt med kompletterande planbestämmelser enligt ovan. 
Vad gäller rättighet för stationen så har E.ON Elnät servitut 1981/8778 för 
denna och avser inte söka ledningsrätt.  

 

För övrigt har vi inget att erinra.  

 

Kommentar: Stavfelet i planbeskrivningen (kVA ej kWa) ändras enligt 
inkommen synpunkt. Föreslagen kompletterande text för E-området läggs till på 
plankartan. E-området preciseras även med vilken typ av teknisk anläggning det 
rör sig om.    

 

Bestämmelsen h används vid reglering av markreservat. Ett E-område skapar, till 
skillnad från markreservat, möjlighet att avstycka området som egen fastighet. 
Detta är en möjlighet och inte ett tvång.  
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Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (2015-06-18, TRV 
215/38620). Planens syfte är delvis att förbereda för ett kommunalt 
övertagande av väg 570 (Mörevägen), för vilken Trafikverket är väghållare idag. 
Trafikverket ser positivt på ett planerat kommunalt övertagande av vägen.  

 

Övertagande av statlig väg regleras genom ett särskilt beslut från Trafikverket i 
Borlänge, avdelning Juridik och planprövning, och inte i detaljplan. I dagsläget 
är Mörevägen statlig väg varför Trafikverkets krav måste tillgodoses så länge 
vägen är i statlig ägo. Mörevägen är planlagd som allmän platsmark för vilken 
kommunen är huvudman.  

 

Planen ska ge förutsättningar för en kommande förändring av 
väghållaransvaret från staten till kommunen för väg 570 (Mörevägen) sträckan 
cirkulationsplatsen väg 570/520 och fram till korsningen väg 570/565. Ett 
kommunalt övertagande av Mörevägen påverkar således även kringliggande 
detaljplaner, i vilka vägen är planlagd som allmän platsmark för vilken 
kommunen är huvudman. Detta, tillsammans med att vägen i denna detaljplan 
planläggs som allmän platsmark med kommunen som huvudman, är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna ta över Mörevägen. Trafikverket 
förutsätter att kommunen tar vidare kontakt med Trafikverket avseende 
förändrat väghållningsområde.  

 

Enligt planbeskrivningen innebär planförslaget att del av Mörevägen samt ett 
par mindre markområden måste överlåtas från fastigheterna Ljungby 4:44, 
Kulltorp 6:1, Ljungby 19:3 och Ljungby s:3 till kommunen inför ett planerat 
kommunalt övertagande av vägen samt för förverkligandet av busshållplats och 
kopplingen för gång- och cykel mot Vassmolösa. Mrevägen löper genom bland 
annat fastigheterna Kulltorp 6:1 och Ljungby 29:3. Enligt planbeskrivningen 
ska fastigheten Ljungby 19:3 överlåtas till kommunen. Trafikverket har inte 
hittat fastigheten Ljungby 19:3 däremot 29:3 och vill härmed flagga upp för en 
kontroll av beskriven fastbeteckning.  

 

Krav om Mörevägen förblir statlig 

Mörevägen är idag statligt ägd och därmed är Trafikverket 
väghållningsansvarig. Fram till dess väghållningsbyte sker är det Trafikverkets 
regelverk som gäller vid exploatering längs statlig väg och dess anslutningar. 
Förberedelser får göras men inga åtgärder får vidtas innan vägen överlåtits till 
kommunen, vilket tydligt måste framgå i detaljplanen.  

 

Längs Mörevägen gäller ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter inom vilket inga 
byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten får placeras. Trafikverket kräver att planen förses med 
prickmark motsvarande det byggnadsfria  avståndet. Längs Mörevägen löper 
en gång- och cykelbana. Av trafiksäkerhetsskäl ska nya byggnader placeras 
minst 4 meter från tomtgräns mot gång- och cykelbanan för att inte utgöra risk 
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för oskyddade trafikanter.Med 12 meter byggnadsfritt  avstånd längs 
Mörevägen klaras även säkerhetsavståndet till gång- och cykelbanan. Av 
trafiksäkerhetsskäl anser Trafikverket att dessa avstånd även bör tillämpas vid 
kommunalt övertagande.  

 

Detaljplanen innehåller en ny anslutning till Mörevägen. Trafikverket är mycket 
restriktiva avseende anläggande av nya anslutningar till allmän väg. Enligt VGU 
ska ett avstånd om minst 50 meter hållas mellan anslutningar, vilket inte 
uppfylls i planförslaget. Trafikverket tillåter inte anläggande av ny anslutning så 
länge Mörevägen är statlig utan hänvisar till befintliga anslutningar. Ny 
anslutning till Mörevägen enligt planförslaget får alltså inte öppnas förrän 
tidigast då vägen överlåtits i kommunal ägo, vilket tydligt måste framgå av 
detaljplanen. Trafikverket kräver att plankartan förses med utfartsförbud längs 
hela Mörevägen, med undantag för befintliga anslutningar, samt att 
planbeskrivningen kompletteras med bestämmelse om att utfart får tas i bruk 
först efter kommunalt övertagande av Mörevägen.  

 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 
att riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen 
och/eller exploatören och uppföras i samråd med Trafikverket. Plankartan 
måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för 
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus).  

 

Kommentar: Att kommunen detaljplanelägger Mörevägen som huvudgata med kommunalt 
huvudmannaskap är en förutsättning för (och ett första steg i) övertagandet av 
väghållaransvaret för Mörevägen. Den tillkommande anslutningsvägen till Mörevägen har 
ritats in i muntligt samförstånd med Trafikverket och bör även ses i det sammanhanget att 
en ny vägport kommer att byggas i den södra delen av Mörevägen. Vägporten kommer att på 
ett tydligare sätt att markera Ljungbyholms entré i söder och bidra med att hålla nere 
hastigheterna på vägen. Anslutningsvägen till Mörevägen kommer dock inte att byggas i ett 
inledande skede eftersom denna behövs först när den andra och tredje etappen av planområdet 
byggs ut (se etappindelning s. 33, planbeskrivningen). Det finns således god tid att reglera 
väghållaransvaret utan att fördröja byggnation i planområdet. Kommunen måste teckna 
överenskommelse om ny anslutning till statlig väg även om planstöd finns.  

 

Plankartan kommer inte att kompletteras med prickmark enligt önskemål då det 
på plankartan istället finns placeringsbestämmelse för tillkommande bebyggelse. 
Placeringsbestämmelsen innebär att inga bostadshus eller uthus får placeras på 
större avstånd än 10 meter från angörande lokalgata. Placeringsbestämmelsen 
tryggar även att gällande riktvärden för buller nås (se ”Buller” s. 29-30 i 
planbeskrivningen). Utfartsförbud finns redan inritat längs med hela Mörevägen, 
anslutningsväg undantagen.  
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Intresseorganisationer och övriga 
 

FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen 

Efter att ha läst igenom planbeskrivningen till Ljungby 16:236, så hittar jag 
ingenting gällande återvinning av förpackningar och tidningar.  

 

Då vi har varit tvungna att ta bort den återvinningsstation (ÅVS) som tidigare 
fanns i Ljungbyholm 2015-05-05, så finns det ett stort behov av att hitta en ny 
permanent plats för återvinning.  

 

Vad jag kan se i planen så finns en yta avsedd för ”Tekniska anläggningar”. 
Om denna yta är avsedd för en ÅVS, så är det bra om detta förtydligas. Om 
den inte är det, så har vi önskemål om att en yta för detta ändamål hittas inom 
planområdet och gärna i den norra delen.  

 

Kommentar: Markerad yta på plankartan för teknisk anläggning är en befintlig 
transformatorstation och inte avsedd för en ny återvinningscentral. E-området 
kompletteras med precisering för att öka tydligheten. Kommunens bedömning är att 
det bör finnas en bättre lokalisering för en återvinningscentral än mitt i ett 
bostadsområde. Nya lägen för en ny återvinningscentral i Ljungbyholm utreds just 
nu på samhällsbyggnadskontoret.  

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

Jan-Olof Engdahl (Ljungby 1:1) 

Stefan Ahlman, Kalmar Vatten AB 

Patrik Ihrman, Kalmar kommunledningskontor, projekt- och 
exploateringsenheten 

 

Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda:  
 

Dag Lundberg (Ljungby 3:52) 

Erik Bengtsson (Ljungby 4:37) 

Eva Ringdahl (Ljungby 8:2) 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-10-21 

 

 

Eleonor Karlsson  

Planarkitekt  



 
 

 
 

 

  

Planenheten 
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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Sammanfattning 
I detaljplanen föreslås byggnation av ett femtiotal villor i södra Ljungbyholm. 
På två markområden längst i norr finns det även en flexibilitet att i planen 
bygga lägenheter. I planen föreslås även ett parkstråk och en  
allmänt tillgänglig lekplats. Planområdet är beläget söder om Ljungbyån, på den 
västra sidan av Mörevägen. Området avgränsas i norr av Byvägen, i väster av 
Byvägen, i söder av Tollegatan och i öster av Mörevägen. Planområdet är ca 15 
ha stort och utgörs i huvudsak av kommunägd mark. Ett område i norr 
(Ljungby 4:44) är privatägt. Den största ytan inom planområdet är idag  
åkermark som brukas.  
  
Syfte med detaljplanen 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av 
fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med 
bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/ eller 
parhus. I två områden i norr finns också möjlighet att bygga lägenheter. Den 
nya bebyggelsen ska till struktur och utformning ta tillvara platsens karaktär 
och förutsättningar. Exempelvis ska tomtstorlekarna vara väl tilltagna för att 
värna områdets öppenhet och lantliga karaktär.  
 
Detaljplanen syftar till att säkerställa de ytor och de strukturer som krävs för att 
möjliggöra omhändertagandet av dagvatten. I den södra delen av Ljungbyholm 
finns idag inga lekplatser. Då antalet barnfamiljer förväntas öka med planens 
genomförande ska det i detaljplanens område ges utrymme att anlägga en  
allmänt tillgänglig lekplats. Planens syfte är också att förbereda för ett  
kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar därför  
Mörevägen fram till cirkulationen i söder.   
 
Plandata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Planområdet avgränsat med röd kontur.     
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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 upp-
rättat 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. 
 
Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning  
• Behovsbedömning 

 
Till planen hör också: 

• Fastighetsförteckning 
• Översiktlig geoteknisk undersökning  

med kompletterande miljöteknisk undersökning  
• Dagvattenutredning   
• Bullerberäkning 
 

Planförfarande och tidsplan 

 
Normalt planförfarande 

 
Detaljplanen handläggs enligt s.k. normalt planförfarande (PBL 2010:900) och 
förväntas ha följande preliminära tidsplan;  

• Samråd –  2:a kvartalet 2015 
• Granskning – 4:e kvartalet 2015 
• Antagande i samhällsbyggnadsnämnden – 4:e kvartalet 2015 
• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2016 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är tio år räknat från den dag då planen vinner laga 
kraft. 
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Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med 
kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
Medverkande tjänstemän; Anders Berg (uppdragsansvarig väg), Henrik Övgård 
(projektör, WSP), Josefin Bergqvist (trafikplanerare), Cathrine Hermansson 
(landskapsarkitekt), Malin Persson (bygglovhandläggare), Maria Eidrup (miljö-
skyddsinspektör), Anna Carnelius (miljöskyddsinspektör, dagvatten), Josef 
Bjerlin (karttekniker), Ingrid Bogren (lantmätare), Patrik Ihrman (exploate-
ringsingenjör), Stefan Ahlman (utredningsingenjör KVAB), Martin Nyrén (ut-
redningsingenjör KVAB). Ansvarig planarkitekt är Eleonor Karlsson.    
 
Beslut 

• Antagen av Samhällsbyggnadskontoret/Kommunfullmäktige 20xx-xx-
xx 

• Laga kraft 20xx-xx-xx 
• Genomförandetid t o m 20xx-xx-xx 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
 
Riksintresseområde för kulturmiljö  
Planområdet omfattas i sin helhet av ett riksintresseområde för kulturmiljö 
(Ljungby – Hossmo) med motiveringen ”Centralbygd av maktpolitisk betydelse i 
Möres kärnområde där kommunikationsleder möts”. Riksintresseområdet omfattar ett 
större område som sträcker sig från Kalmarsund till Hossmo vidare till 
Ljungby i väster. (Källa: Webbgis, LST Kalmar Län, Registerblad för riksintresseom-
råde med kod 88004047) 
 

 
 

Riksintresseområde för kulturmiljövård i Ljungby-Hossmo. Områdets utbredning illustrerad med  
orange raster.  Planområdets ungefärliga läge markerad med svart oval.    
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I beskrivningen av riksintressets omfattning lyfts bl.a. Ljungbyåns historiska 
funktion som tidig transportled. Riksintresseområdet är i sin helhet rikt på 
fornlämningar med alla förhistoriska perioder representerade. Utmed 
Ljungbyån har flera gravfält från järnåldern påträffats. Lokalisering av  
bebyggelse till Ljungby by och på Ljungbyåsen går med stor sannolikhet ända 
tillbaka till järnåldern. Idag är Ljungby by är en delvis utskiftad radby med de 
flesta gårdarna kvar på den äldre bytomten på åsen. Den längst i norr belägna 
gården, Ljungbyholms gård, har brutit sig ur radbyn. Dess arbetarbostäder  
ligger i anslutning till landsvägen i norr. Byvägen är en av de äldsta vägarna i 
Kalmar län. Det var här dansken ankom Kalmar vid Kalmarkriget år 1611. För 
att det de kulturhistoriska värdena inte ska gå förlorade krävs det att ny  
bebyggelse anpassas, att fornlämningsområdena vårdas och att det gamla  
vägnätet bevaras. (Webbgis, LST Kalmar Län, Registerblad för riksintresseområde med 
kod 88004047) 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitets-
normer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att 
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslu-
tade i december 2009 om de normer (kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och 
grundvatten. 
 
Den norra delen av planområdet ligger inom Ljungbyåns huvudavrinningsom-
råde och ett mindre delavrinningsmråde där vattenförekomsten kallas 
Hossmoviken-Råsbäcken. Den södra delen ligger inom ett mindre avrinnings-
område som avvattnas till kusten. Befintliga diken och dräneringar i den södra 
delen av planområdet leder dock vatten norrut till Ljungbyån via dräneringssy-
stem öster om Mörevägen: Den södra delen påverkas också av ytavrinning och 
grundvattentransport från högre belägen mark längs Byvägen och Tollegatan. 
Planförslaget innebär att dagvatten och dränering från den södra delen av 
planområdet fortsättningsvis leds till Ljungbyån i norr, dock med en mer väst-
ligt belägen utsläppspunkt. Förslaget innebär också att dagvatten från planom-
rådet infiltreras, fördröjs och renas innan det når slutrecipienten Ljungbyån.  
 
Ljungbyån bedöms idag ha god 
ekologisk status. Däremot uppnås 
inte god kemisk status då kvick-
silverhalterna i fisk ligger över 
EU:s gränsvärde. Den främsta  
orsaken till de höga halterna av 
kvicksilver är nedfall från  
atmosfären. Omgivande mark 
läcker kontinuerligt kvicksilver till 
recipienten.  Detta gäller för alla 
Sveriges vatten. Kemisk status  
exklusive kvicksilver är god.  
  

Statusklassning för vattenförekomster.   
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Kustvattenförekomsten Hossmoviken dit vattet når efter ca 6 km har måttlig 
ekologisk och god kemisk status(exklusive kvicksilver). Klassningen för  
ekologisk status baseras på övergödning.  
 
Planområdet ligger även inom grundvattenförekomsten ”Kalmarkustens sands-
tensformation”. Den har god kemisk och kvantitativ status.  
 
Huvudsakliga påverkanskällor för Ljungbyån är atmosfärisk deposition (kvick-
silver) och fysiska förändringar/ morfologiska förändringar (ex. rätning av  
vattenfåran, markavvattning, hinder i vandringsvägar för fisk). Miljöproblem 
såsom övergödning och försurning är svårbedömda då det saknas tillräckligt 
med underlagsmaterial. Som regel gäller att vattenförekomster av hög och god 
status inte får försämras vid ny exploatering. Förekomster med sämre förut-
sättningar måste åtgärdas. (www.lansstyrelsen.viss.se). 
 
Översiktliga plandokument  
 
 

”Ljungbyholm imorgon”, kartbild hämtad ur Kalmar kommuns översiktsplan. 
Detaljplaneområdets omfattning redovisad med svart kontur.   
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Kalmar kommuns översiktsplan (Antagandehandling 2013-06-17) pekar ut  
detaljplaneområdet som utredningsområde för bostäder. Översiktsplanen  
pekar även på att gång- och cykelförbindelserna längs med Mörevägen och väg 
520 ska förbättras. Genomförande av detaljplanen ligger i linje med  
översiktsplanens intentioner. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
 
Detaljplaneområdet berör en byggnadsplan från 1959. Den norra delen av 
planområdet regleras här som järnvägsområde, ett mindre antal bostadstomter 
och parkområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Del av byggnadsplan 0880K-II:89 (1956-08-08). Den del som berörs av den nya  
detaljplanen är markerad med svart oval.  
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På motsatt sida om Mörevägen finns en nyare detaljplan för Ljungby 4:30 m.fl. 
fastigheter (antagandehandling 2013-08-15). Detaljplanen innebär att det  
befintliga bostadsområdet utökas med elva nya villatomter i Vetevägens och 
Kornvägens förlängning. Planen reglerar även den norra delen av Mörevägen 
som ”Huvudgata”, vilket förbereder för ett kommunalt övertagande av vägen 
från Trafikverket som är väghållare idag.  
 

Detaljplan för Ljungby 4:30 m.fl. fastigheter (2013-08-15) för bostäder och handel på Mörevägens östra sida.  
Den norra delen av Mörevägen är redan reglerad som ”Huvudgata” och behöver därför inte regleras i den nya  
detaljplanen. Planområdet för den nya detaljplanen omfattar resterande del av Mörevägen söderut, hela vägen 
fram till cirkulationsplatsen (se planområdets omfattning s. 3).  
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Förutsättningar och förändringar 
 
Ljungbyholms historia i korthet 
 
Ljungbyholmsområdet var tidigt ett attraktivt läge att bosätta sig på. Dåvarande 
Litorinahavet sträckte sig in i Ljungbyholm genom en långsmal fjord 
(Ljungbyåns nuvarande lopp) som gav möjlighet till fiske och transporter. På 
Ljungbyåsens torra höjdpartier fanns goda möjligheter till bosättning. De första 
bosättningarna här går sannolikt tillbaka till förhistorisk tid. Ljungby by ligger 
på Ljungbyåsen och nivåskillnaden mellan åkerlandskapet och åsen är markant.  
 
Under medeltiden började Ljungbyholms nuvarande struktur växa fram. På 
den norra sidan av Ljungbyån uppfördes Ljungby medeltida kyrka (som dock 
fick ny exteriör utformning under åren 1856-60). Runt kyrkan samlades tre 
viktiga vägar – landsvägen till Kalmar, vägen på Ljungbyåsen och vägen till 
landstingsplatsen i Dörby. Under 1930-talet flyttades landsvägen till sitt nuva-
rande läge öster om Ljungby by. Runt kyrkan samlades senare även kommu-
nens och socknens viktigaste offentliga institutioner, exempelvis Sockenmaga-
sinet (1803) och det äldre kommunalhuset (flyttat till Ljungbyholm 1890, idag 
hembygdsgård). (Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun - Landsbygden, 1994) 
 
Historiska spår i planområdet 
 
Bygden kring Ljungbyåns nedre lopp 
blev tidigt befolkad. Ljungby by med 
Ljungbyholms gård är känd sedan 
tidig medeltid. Byn låg på den södra 
sidan av Ljungbyån medan byns kyrka 
och prästgård placerades norr om ån. 
Byns övriga gårdar låg samlade på 
Ljungbyholmsåsen utmed Bygatan 
som ringlade sig fram genom land-
skapet. Till varje gård hörde ett man-
hus, ett fähus med lada och loge samt 
små redskapsbodar. Husen låg på en 
tomt som var den fasta grunden för 
bonden och vars storlek bestämde 
dennes innehav av åkermark. Byns 
åkermark delades upp mellan gårdar-
na och alla skulle få del i all slags jord, 
både bättre och sämre. Varje gård fick 
på så vis en mängd smala tegar att 
bruka, spridda över alla åkrarna. 
(Boken om Ljungby socken i Kalmar  
län II, Ljungby hembygdsförening, 1994) 

Åkermarken som utgör planområdet kallades vid mitten 
av 1700-talet för Kornlyckan. Vid denna tid var mar-
ken indelad i flera mindre skiften. (”Om Ljungby by”, 
S. Bolmsjö.)  
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Vid mitten av 1500-talet fanns det omkring 15 gårdar i Ljungby socken.  
Samtliga låg på den södra sidan av Ljungbyån. Åkermarken i planområdet  
kallades på 1700-talet för Kornlyckan och var också indelad i mindre skiften 
efter denna princip. Jorden var här bördigare i norr och magrare i söder och 
gårdarna skulle därmed ha mark på båda ställen. En kartbild ur boken ”Om 
Ljungby by” (S. Bolmsjö) visar hur åkern var uppdelad i mindre tegar år 1764.  
Åkern har för övrigt aldrig varit bebyggd tidigare bortsett från en byggnad - en 
ängslada. Ladan angjordes via en mindre väg från Byvägen. Ladans och vägens 
läge kan ses på den ekonomiska kartan från 1942. Byggnaden tros ha rivits 
någon gång på 1960-talet.  
 
 
År 1899 anlades järnvägen med  
tillhörande stationsbyggnad i  
Ljungbyholm. Stationen placerades 
strategiskt där Harbyvägen korsar  
Mörevägen (norr om Ljungbyån). Två 
tåglinjer gick igenom Ljungbyholm – 
Torsåsbanan mellan Kalmar och Torsås 
samt Karlslundabanan mellan Kalmar 
och Påryd.  Ett befintligt spår i land-
skapet är dock den gamla banvallen från 
Karlslundabanan. Karlslundabanan 
trafikerades av tåg som tog gods  
(trävaror) och personer mellan  
Ljungbyholm och Påryd mellan åren 
1908 och 1960. Tågtrafiken lades ner då 
underlaget blev för skralt för att den 
ekonomiska kalkylen skulle gå ihop. 
Räls eller andra spår från järnvägen 
finns inte kvar, men yngre vegetation 
följer dess linje och på flygfoton kan man  
se färgskiftningar i åkerjorden där spåret låg.  
Detta beror på mer väldränerande material i  
banvallen.  
 
 
Markanvändning idag 
 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggd åkermark. Däremot omges området av  
bebyggelse som är tätt placerad inpå Byvägen. Miljön är pittoresk med äldre 
trähusbebyggelse och stenmurar som markerar ägogränser mellan fastigheterna. 
Längs med Byvägen finns även en del hästhagar som också bidrar till den  
lantliga karaktären.  
 
Mörevägen är en tydlig avskiljare mellan olika utbyggnadsepoker i  
Ljungbyholm. På den östra sidan om vägen är planstrukturen typisk för 
50- och 60-talens bebyggelseplanering, med stickgator som leder trafiken direkt  
från Mörevägen till bostadsgator med vändplats. I detaljplanen från 2013 (se s. 

Kartbild över tåglinjerna genom Ljungbyholm.  
Bilden är hämtad ur boken ”Utflyktsmål i  
Ljungby socken”, S. Bolmsjö.   
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10) har man delvis utvecklat denna struktur genom att förlänga och koppla  
samman gator. Den nya detaljplanen slår fast pågående markanvändning och  
medger även ett nytt bebyggelsetillägg genom en fortsättning på Vetevägen 
som knyts ihop med Kornvägen i söder. Totalt tillskapas 11 nya tomter genom  
den nya detaljplanen. Utbyggnad påbörjas under våren 2014.  

 
Mörevägen utgör en avskiljare mellan två olika bebyggelsestrukturer. På den 
östra sidan finns en modern struktur med villor placerade utmed stickgator. På 
den västra sidan följer bebyggelsen Byvägens böljande dragning.    
Tillkommande bebyggelse i planområdet kommer att bli en synbar årsring i 
Ljungbyholms utveckling. 
 

  Kartbild över befintlig bebyggelse längs med Byvägen, intill planområdet.   
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Natur- och kulturmiljö 
 
Topografiska förutsättningar 
Planområdet kännetecknas av öppen odlingsmark som avgränsas av vägar, i 
norr av Byvägen och Ljungbyån, i väster av Byvägen, i söder av Tollegatan och 
i öster av Mörevägen. Marken är flack med markhöjder på ca 12,5 – 15 m.ö.h. 
Omgivande markområden i norr, väster och söder ligger högre - på sina håll 
upp emot 20-22 m.ö.h. Kortfattat kan sägas att marken lutar från tre håll ner 
mot planområdet som sedan stängs av genom Mörevägen i öster. För marken 
inom planområdet råder små nivåskillnader. I mitten delas området av ett 
höjdparti som löper i ost/västlig riktning. De omgärdande gatorna ligger högre, 
inte sällan ca 1,5 -2,0 meter ovan åkern. Tvärs över området, i väst-östlig  
riktning, sträcker sig ett högre parti. Höjdpartiet fungerar som en vattendelare 
mellan den norra och den södra delen av området.  
 
Landskapsbild  
Byvägens utformning tillför mycket till områdets lantliga karaktär. Vägen är 
asfalterad och förhållandevis bred men upplevs ändå som en lantlig väg. Detta 
beror på dess böljande utformning och att den på flera sträckor kantas av 
stenmurar och hästhagar. Större träd såsom hästkastanj och lind (till viss del 
björk) står längs med Byvägen och Tollegatan. Utmed Tollegatan finns även 
större inslag av syrén. Bebyggelsen kryper tätt inpå Byvägen, vilket ger ett  
intimt och småskaligt gaturum. Bebyggelsen är varierad med både träfasader i 
traditionell färgsättning och tegelvillor. Även byggnadshöjderna varierar mellan 
1, 1,5 och 2 våningar.  Ett sammanhållande element är att den befintliga  
bebyggelsen konsekvent möter Byvägen med entré och långsida.  

r

q 
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Om man fortsätter bortom Byvägen mot väster (via Sundtorpsvägen) möter ett 
vidsträckt odlingslandskap med böljande rapsfält, grusade vägar och något  
enstaka solitärträd. Marken inom planområdet kännetecknas framförallt av 
öppen åker. Inom planområdet finns inte mycket vegetation. En del av den 
forna banvallen är i dagsläget kringvuxen av yngre träd och sly.   

Kartbild över redovisade siktlinjer.  
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Vy över Tollegatan (siktlinje 1) 

Vy över Bygatan (siktlinje 3) 

Allé i förlängningen av Tollegatan 
(siktlinje 2) 

Bebyggelse på Ljungby skans (siktlinje 6) 

Vy över planområdet (siktlinje 4) 
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Kontakt med det omgivande odlingslandskapet (siktlinje 5) 

Vy över planområdet, sett från Mörevägen i öst (siktlinje 8) 

Vy över planområdet, sett från norr (siktlinje 7) 

Vy över Mörevägen (siktlinje 9), t.v. åker där ny bebyggelse kommer att placeras.   
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Kulturmiljö 
I planområdet har Riksantikvarie-
ämbetet en registrerad fornlämning. 
Det är en brynsten i sandsten som  
indelats i kategorin ”Boplatser och 
visten/övriga lämningstyper”.  
Stenens datering är inte fastställd. 
Med tanke på att jordbruksmarken i 
planområdet brukats under lång tid är 
det inte sannolikt att ytterligare  
fornlämningar kommer att påträffas. 
Om ytterligare kulturhistoriska fynd 
påträffas i samband med byggarbete i 
området ska arbetena omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas. 
Enligt Kulturminneslagen (KML) 
kap. 2 är det förbjudet att på något 
sätt förändra, ta bort, skada eller 
täcka över en fornlämning.  
 
Vid korsningen mellan Tollegatan 
och Mörevägen finns också ett  
område där fornlämningar har  
registrerats. Inom en yta av ca 40x20 
meter har flera mindre fynd påträffats 
som tyder på boplats under  
mesolitikum (period under  
stenåldern).  
 
 
Planförslaget 
 
Planens ambition är att skapa en boendemiljö som tar tillvara områdets  
förutsättningar. Tillgängligheten till det omgivande landskapet och väl tilltagna 
tomtstorlekar har prioriterats i utformningen av planen. Tillkommande  
bebyggelse kommer att innebära att en ny årsring läggs till Ljungbyholms  
bebyggelsestruktur. I planförslaget föreslås byggnation av ett femtiotal nya 
friliggande villor på nuvarande jordbruksmark. I två mindre områden i den 
norra delen finns en flexibilitet att bygga antingen friliggande villor eller lägen-
heter. Endast ett byggnadssätt är tillåtet inom respektive markområde.  
  
Den nya bebyggelsen angörs genom tre nya anslutningsvägar via Byvägen,  
Mörevägen och Tollegatan. Den forna järnvägen mellan Ljungbyholm och 
Påryd (Karlslundabanan) fångas upp i den nya strukturen och utgör gräns  
mellan en första och andra utbyggnadsetapp. I förslaget används banvallen för 
gång- och cykeltrafik. 
 
  

Registrerade fornlämningar i planområdet. Kartbild 
hämtad från Riksantikvarieämbetets fornsök.    
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Markanvändning 
Ny bebyggelse i området utförs som kvartersmark med användningen ”B”, 
bostäder. Planförslaget möjliggör byggnation av fyrtioåtta till femtiotre  
friliggande småhus. I den norra delen finns i planen möjlighet att stycka av ett 
par områden som exploateringsfastigheter för att bygga flerbostadshus i 
mindre skala. I en första etapp byggs delen norr om banvallen ut. Tre fastig-
heter för villabebyggelse alternativt ett område med flerfamiljsbostäder angörs 
via direktutfarter till Byvägen. Resterande bebyggelse i den norra delen nås via 
en ny angöringsväg som ansluts till Byvägen. Som en andra och tredje etapp 
byggs området söder om den äldre banvallen ut med sammanlagt trettiofem 
småhus. Området ansluts via Tollegatan i söder samt via en ny koppling till 
Mörevägen.  

 

Etapp 1 

Etapp 2 

Etapp 3 

Illustration över möjlig bebyggelse enligt planförslaget. I två områden i den norra delen av planen finns  
möjlighet att antingen bygga enbostadshus eller flerbostadshus i mindre skala.  
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Byggrätter 
Enligt förslaget varierar tomtstorlekarna mellan 1000 och 1500 m².  
Bestämmelse om fastigheternas minsta respektive största storlek har införts på 
plankartan (d1). En väl tilltagen tomtstorlek innebär att större byggrätt kan  
medges. I planen är högsta tillåtna byggnadsarea per fastighet (e1) satt till 20 % 
av fastigheten. Endast en huvudbyggnad får uppföras per fastighet. För en 
tomt om 1500 kvm innebär detta bostadshus och  garage om maximalt 300 
kvm. Då dagvatten kommer att hanteras lokalt är det motiverat att även reglera 
hur stor andel hårdgjord yta som totalt får skapas (e2). Den totala andelen 
hårdgjord yta är i planen reglerad till maximalt 15 % av fastigheten (byggnads-
area ej inräknad). För områdets avvattning är det att föredra att fastigheterna 
görs större då det frigör fler kvadratmetrar mark där det är möjligt för dag-
vatten att lokalt infiltrera. Ur dagvattensynpunkt är det också fördelaktigt att 
uppföra huvudbyggnaden i två plan.  
 
För två områden i den norra delen finns möjlighet att antingen bygga frilig-
gande villor eller flerbostadshus i mindre skala. Endast ett byggnadssätt är tillå-
tet inom respektive område. Minsta fastighetsstorlek är i dessa områden satt till 
1000 kvm (d2). Högsta tillåtna byggnadsarea beror på om man bygger en- eller 
flerbostadshus. För enbostadshus regleras högsta tillåtna byggnadsarea per 
fastighet till 20% av fastigheten. För flerbostadshus regleras högsta tillåtna 
byggnadsarea till 35% av fastigheten (e3).  
 
Byggnadsteknik 
Då grundvattennivåerna ligger ytligt på flera håll i planområdet finns  
bestämmelse om förbud mot källare (b1 – ”Källare får inte byggas”). För mer 
information om grundvattennivåerna se ”Grundvatten” s. 28. På plankartan 
finns även byggnadsteknisk bestämmelse om radonsäkert utförande  
(b2- ”Bostadsbyggnad ska uppföras i radonsäkert utförande”). För mer  
information se ”Radon” s. 28.    
 
I planområdet tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta innebär 
att regnvatten måste kunna avledas ytledes från garageuppfarter och gator. 
Detta ställer stora krav på höjdsättningen i området. En förprojektering har 
klargjort hur marknivåerna behöver se ut för att vattnet ska kunna rinna undan. 
På plankartan markeras plushöjder för gata respektive för tomtmark.  
 
Gestaltning 
För att hålla samman den nya bebyggelsen  och ge det nya området en ryggrad 
har bestämmelser lagts till för kvartersmarken, såsom placering av bostadshus 
och entréer, högsta tillåtna byggnadshöjd samt bestämmelse för minsta  
respektive högsta tillåtna taklutning. Enligt planens syfte ska den nya  
bebyggelsen till struktur och utformning ta tillvara platsens förutsättningar. 
Befintlig bebyggelse längs med Byvägen är genomgående placerade nära vägen 
och husens entéer möter gatan. Detta ger ett intimt gaturum. Dessa placerings-
principer plockas upp i planförslaget. På plankartan finns bestämmelse om 
huvudbyggnadens placering (p1- ”Huvudbyggnad får placeras minst fyra meter och 
maximalt tio meter från angörande gata”). Bestämmelse finns även för entréernas 
placering (p2 – ”Huvudbyggnadens entré ska placeras mot gatan”). Komplement-
byggnader (exempelvis uthus och garage) har en egen placeringsbestämmelse 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-12-086 
23(39) 

 
 
(p3- ”Komplementbyggnader får placeras en meter från fastighetsgräns, dock inte närmre än 
4 meter från angörande gata”). Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnaden 
är satt till 7,2 m, med en minsta respektive största taklutning om 25-45◦. För 
komplementbebyggelse (exempelvis uthus och garage) är högsta tillåtna bygg-
nadshöjd 5,0 meter.  
 
Service 
Serviceinrättningar finns strax norr om planområdet, i Ljungbyholms centrum, 
längs med Mörevägen och Harbyvägen. Här finns bl.a. ICA-butik, blomster-
handel, frisör, busshållplats, konditori, vårdcentral, förskolor, skola och  
kommunalhus. Från planområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som 
leder till servicefunktionerna. I förslaget förlängs denna fram till cirkulations-
platsen i söder. Även den gamla banvallen ansluts till gång- och cykelvägnätet.     
 
 
Friytor 
 
Lek och rekreation 
Mellan befintlig bebyggelse längs med Byvägen och tillkommande villa-
bebyggelse i planområdet skapas ett sammanhängande grönstråk som  
förbinder Byvägen med Tollegatan. Grönstråket utformas som allmänplats-
mark med användningen ”Park”. Detta innebär att den medför ett skötsel-
åtagande från kommunens sida. I parkområdet kommer det att anläggas en ny 
lekplats som kommer att vara allmänt tillgänglig.  
 
En del av parken har också funktion som dagvattenutjämnare som vid kraftiga 
nederbördssituationer fungerar som yta för vattnet att brädda ut i. När  
området är torrlagt kan marken istället användas som friyta för vistelse i  
parken. För mer information se ”Dagvatten” s. 25. 
 
Offentliga rum 
Gator, park- och naturområden utförs i planen som allmän platsmark. Det 
innebär att ytorna är avsedda för ett gemensamt behov och ska vara allmänt 
tillgängliga. Då det i planen är kommunalt huvudmannaskap ansvarar  
kommunen för drift och underhåll av dessa ytor.  
 
Gator och trafik 
 
Gatunät 
I dagsläget är Trafikverket väghållare av Mörevägen, men det är kommunen 
som ansvarar för drift av vägen. Då Mörevägens användning har förändrats 
från europaväg till huvudgata är det motiverat att överväga ett kommunalt 
övertagande av vägen. Detaljplanen förbereder för ett sådant  
övertagande. Mörevägen regleras som ”HUVUDGATA” i plankartan. En 
huvudgata är avsedd för trafik mellan olika områden i en tätort. Alla trafikslag 
tillåts på en huvudgata.   
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Byvägen ligger högre än marken i planområdet, vilket gör det svårt att ordna 
direktutfarter från tomterna. I planens norra del förslås därför en ny  
angöringsväg via Byvägen. Vägen ansluter de tomter som ligger norr om  
banvallen. Byvägen är idag en enskild väg som sköts av Ljungbyholms väg-
samfällighet. Den del som behövs för att kunna angöra det nya planområdet 
kommer att övergå till kommunalt huvudmannaskap. För mer information se 
”Fastighetsrättsliga frågor” s.34.  
 
Området söder om banvallen utgör planområdets andra etapp. Denna kommer 
att trafikförsörjas genom en ny gata som ansluts via Tollegatan och till  
Mörevägen. Totalt ansluts trettiofem tomter härigenom. De nya anslutnings-
vägarna regleras som ”GATA” i plankartan. En gata är främst avsedd för trafik 
som har sitt mål vid gatan. Gatan görs sex meter bred och med asfalts-
beläggning.  
 
Gång- och cykelvägar 
I dagsläget används banvallen intill Mörevägen som gång- och cykelväg. I plan-
förslaget förlängs denna fram till cirkulationsplatsen söder om Ljungbyholm. I 
framtiden kan en ny vägport markera entrén till tätorten på samma sätt som 
görs i norra Ljungbyholm. I planen förbereds för en gång- och cykelanslutning 
över Mörevägen österut mot Vassmolösa. Anslutningen läggs i föreslagen väg-
port över Mörevägen.  I planförslaget föreslås också att den ursprungliga ban-
vallen (forna järnvägen till Påryd) återupptas för gång- och cykeltrafik.  
 
Kollektivtrafik 
Planförslaget innebär att många människor kan bosätta sig i den södra delen av 
Ljungbyholm. Detta skapar på längre sikt underlag för nya kollektivtrafik-
lösningar. Planförslaget möjliggör två nya busshållplatslägen längs med  
Mörevägen. Busshållplatsen för södergående trafik placeras på den västra sidan 
om Mörevägen norr om bilanslutningen till planområdet. För norrgående  
bussar föreslås att en ny hållplats placeras söder om befintlig bebyggelse på den 
östra sidan av Mörevägen. Busshållplatserna utförs som bussfickor med  
plattform.  Hållplatsen för södergående bussar placeras strax norr om den nya  
anslutningen till planområdet. Se illustration s. 21.  
 
Parkering 
I planförslaget föreslås inga gemensamma parkeringsanläggningar. Enskild 
parkering sker på egen fastighet. Besöksparkering kan ske längs med lokal-
gatorna. I det fall de två områdena i norr bebyggs med flerbostadshus ska  
parkering lösas inom fastigheten.  
 
In- och utfarter 
Området ansluts via Byvägen, Mörevägen och Tollegatan. Huvuddelen av in- 
och utfarterna till de enskilda fastigheterna ordnas från lokalgata. Ett fåtal  
tomter har direktutfart till Byvägen.   
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Teknisk försörjning 
 
Dagvatten 
Enligt Kalmar kommuns dagvattenpolicy ska förutsättningarna för LOD  
(lokalt omhändertagande av dagvatten) utredas i varje planprojekt. I södra 
Ljungbyholm går det inte heller att ansluta till de befintliga kommunala  
dagvattenledningarna öster om Mörevägen eftersom de idag är maximalt  
utnyttjade. Att koppla på ytterligare gator och fastigheter skulle kräva att  
dagvattenledningarna byts ut för att öka kapaciteten. 
 
För att utreda områdets förutsättningar för LOD har en dagvattenutredning 
tagits fram av Tyréns AB (Dagvattenutredning, 2014-07-02). Tvärs över plan-
området (öst-västlig riktning) löper en höjdrygg med en medelhöjd på +15 
m.ö.h.. Höjdpartiet fungerar som en vattendelare som delar in området i ett 
nordligt och ett sydligt avrinningsområde. I såväl den norra som den södra 
delen finns lågpunkter (+12,2 m.ö.h.) som är instängda områden där  
ytavrinningen inte kan ledas vidare.  
 
I områdets norra del finns en kulvert under Byvägen som ansluter till ett dike 
som mynnar i Ljungbyån. Kulverten ingår idag i dräneringssystemet för jord-
bruksmarken i den norra delen av planområdet.  I söder finns en lågpunkt vid 
två befintliga diken som avvattnar jordbruksmarken i den södra delen av  
området. Dikena övergår i kulvert österut under Mörevägen vidare åt norr över 
jordbruksmarken. Eftersom det inte finns möjlighet att nyttja det  
kommunala dagvattensystemet i närheten har möjligheterna till lokal  
infiltration undersökts. Dagvattenutredningen visar att den västra och den  
mittersta delen av området har relativt goda infiltrationsmöjligheter. Detta  
beror på utbredningen av sand och det relativt stora avståndet till grundvattnet. 
Däremot ser förutsättningarna i den södra och den norra delen av området 
sämre ut, dels pga. ytligt grund-vatten men också pga. täta jordarter. Där  
infiltration inte är möjlig måste dagvatten kunna avledas. 
 
För att lösa dagvattenavledningen från planområdet anläggs en avskärande 
allmän huvudledning för dagvatten på ett större djup i nordsydlig riktning.  
Huvudledningen förläggs på ett större djup för att minska behovet av  
uppfyllnad i området samt att tillgodose behovet av områdets dränering.  
Huvudledningen ansluts till en ny anläggning för dagvattenrening norr om  
Byvägen med ett nytt utlopp i Ljungbyån. Anläggningen utformas som en dag-
vattendamm med grundare zoner, sk. växtytor. Allt dagvatten i planområdet 
kommer att anslutas till huvudledningen. Planförslaget bygger på att takdag-
vatten och husgrundsdränering leds direkt till dagvattendammen utan  
fördröjning. Dagvatten från lokalgatorna (inklusive garageuppfarter) avleds i  
ledning till infiltrationsytor som fördröjer och renar vattnet. I infiltrations-
stråket finns en kupolbrunn som är ansluten till den djupare dagvatten-
huvudledningen. Vid kraftigare skyfall kan dagvatten brädda till  
huvudledningen. I den södra delen kan bräddledningen istället avledas till en 
öppen yta där vattnet kan fördröjas och infiltreras ytterligare. Denna yta  
utformas som en del av parken. Torrlagd kan ytan användas för lek och idrott. 
En dräneringsledning från parkytan ansluts till den djupare dagvatten-
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huvudledningen. För den norra delen av planområdet planeras en infiltrations-
yta på samma sätt intill Byvägen. Den föreslagna lösningen innebär att allt  
dagvatten inom planområdet kommer att renas innan det når Ljungbyån. Med 
en förändrad markanvändning från jordbruksmark till villabebyggelse samt 
med hänsyn till att rening av dagvattnet sker, bedöms planförslaget ge en  
oförändrad eller liten minskning av belastningen av fosfor och kväve till 
Ljungbyån. Den totala andelen hårdgjord yta är i planen reglerad till maximalt 
20% byggnadsarea per fastighet (e1) samt maximalt 15 % övrig hårdgjord yta 
per fastighet (e2). 
 

Makadamdike 
Kupolbrunn 
Dagvattenledning 
Huvuddagvattenledning 
Dike 
Vattnets riktning 
Infiltrationsyta 

Principlösning för möjlig dagvattenlösning.   
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Vatten och spillvatten  
Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och  
avlopp. Befintliga vatten- och spillvattenledningar finns i Byvägen och väster  
om Mörevägen. En spillvattenledning går också tvärs igenom planområdet.  
Alla dessa ledningar kommer att utnyttjas för anslutningspunkter till vatten och  
spillvatten för planområdet. De kommunala ledningarna byggs ut i plan- 
området och förläggs företrädesvis i lokalgatan. Förbindelsepunkt upprättas  
sedan intill fastighetsgräns. 
 
El- och tele 
Befintligt elnät har god kapacitet att byggas ut med ytterligare bostäder. Den 
befintliga transformatorstationen i den norra delen ligger på 800 kVA, vilket 
motsvarar elförsörjning till ett 120-tal villor. Utbyggnad enligt planförslaget 
med ett 50-tal villor om 1 – 2 våningar fungerar utmärkt eftersom det skulle  
innebära ett mer effektivt utnyttjande av redan utbyggd teknik. Om området 
byggs ut etappvis är det en fördel om byggnation startar i den norra delen.  
Befintliga kablar ligger intill gatumarken, längs med Byvägen. Ledningsstråket 
markeras med u-område på plankartan.   
 
Den nya bebyggelsen kopplas via den nya anslutningsvägen till Bygatan (etapp 
1). När den andra etappen söder om banvallen byggs ut ansluts elen via den 
gång- och cykelväg som planeras mellan etapp 1 & etapper 2 och 3.  
 
Avfallshantering 
Sophämtning kan ske via lokalgatorna. Vägarna är dimensionerade för KSRR´s 
renhållningsfordon. ”Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregion-
ens renhållare” har följts vid utformning av planen.    
 
Störningar och risker 
 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning och en kompletterande miljöteknisk 
undersökning har genomförts av Sweco Civil AB (2014-04-02).  
Undersökningen visar att jordlagrens sammansättning generellt sett är likartad 
med sorterade sediment, dvs. inledningsvis sand, siltig sand och grus som 
underlagras av morän. Planområdet bedöms ha goda geotekniska  
förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på 
befintliga jordlager utan förstärkning. Byggnader med särskild utrustning som 
ger stora laster kan dock behöva någon form av förstärkning. För mer 
information se utredningen i sin helhet (”Översiktlig geoteknisk undersökning” 
& ”Kompletterande miljöteknisk undersökning”)   
 
Grundvatten 
Vid undersökningen (”Översiktlig geoteknisk undersökning” &  
”Kompletterande miljöteknisk undersökning”, bilaga 1) mättes också  
grundvattennivåerna i området. Grundvattennivåerna avlästes vid två tillfällen, 
i november 2013 (en punkt) och i mars 2014 (fyra punkter). Mätningarna  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-12-086 
28(39) 

 
 

11 

 

12 

21 

22 

24 

27 

Ungefärliga mätpunkter för radon.   

utfördes under den period på året då grundvattenytan står högt. Dessutom har 
grundvattennivåerna i februari och mars i de större magasinen generellt legat 
över de normala (SGU, 2014).  
 
Mätningarna visar att grundvattnet på flera håll står väldigt nära markytan , på 
sina håll ca 0,3 meter under markytan. Grundvattennivåerna varierar mellan 
+11,9 m och +12,5 m. De lägsta grundvattennivåerna uppmättes i mitten av 
området där de högsta marknivåerna finns. I den södra delen av planområdet 
finns de lägsta marknivåerna. Detta i kombination med ytligt grundvatten 
(+12,7 m) innebär att grundvattnet här tränger upp i dagen och om vårarna 
bildar små sjöar.  Dessa markområden behöver fyllas upp för att vara lämpliga 
att bygga på. Grundvattennivåerna i området motiverar även en bestämmelse 
om förbud mot källare (b1).  
 
Stor försiktighet ska iakttas i samband med exploatering eftersom området 
ligger i en grundvattenförekomst med delvis ytlig grundvattenföring samt att 
planområdet ligger alldeles intill Nybroåsen. Detta prövas i samband med  
föreslagen utfyllnad och markavvattning enligt 11 kap. MB gällande vatten-
verksamhet.  
 
Radon    
I samband med den geotekniska prov-
tagningen mättes även radonhalterna i 
området. Mätningarna skedde på sex 
platser i området. Mätningspunkternas 
ungefärliga läge redovisas i kartbilden 
intill och resultaten framgår av  
tabellen nedan. För mer exakt  
information kring mätningen se den 
geotekniska utredningen i sin helhet 
(bilaga 1). Resultatet från mätningen 
visar på värden mellan 2 och 86 
kBq/m³. 
 

 
 
 
Gränsvärde för högradonmark är 50 Bq/m³. I område med högradonmark 
skall, enligt Statens planverk rapport 59:1982, byggnaders grundkonstruktion 

Punktnummer Analysresultat 
kBq/m³ 

11 76 
12 86 
21 2 
22 35 
24 26 
27 2 
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utföras radonsäkert, vilket bl.a. kan medföra att kantförstyvad platta utförs så 
tät att jordluft inte kan sugas in i huset, genomföringar av rör görs lufttäta samt 
att i det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar som dras ut 
utanför plattans ytterkant. Med anledning av radonmätningens resultat införs 
på plankartan byggnadsteknisk bestämmelse om radonsäkert utförande (b2 – 
”bostadshus ska uppföras i radonsäkert utförande”).  
 
Buller 
I dagsläget är årsmedeldygnstrafiken på Mörevägen ca 2500 fordon/ dygn. 
Andelen tung trafik är 8 %. Hastigheten är 50 km/h. Riksdagen har angivit 
riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Svensk författningssamlings 
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” innehåller  
riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostads-
byggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015. Riktvärdena 
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent 
ljundnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till byggnaden.  
  

Bullerberäkning, prognos för ekvivalenta ljudnivåer från Mörevägen.  
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För att ur bullersynpunkt bedöma planens lämplighet har en grundligare buller-
beräkning gjorts för Mörevägens påverkan på framtida bebyggelse i plan-
området (Soundcon, 2015-09-29). Beräkningarna har gjorts dels utifrån nuläge 
och dels med en framtidsprognos på 25 år för både 2 och 5 meters höjd. Både 
nuläge och framtidsprognos utgår ifrån att Mörevägen har omlagts från  
statlig till kommunal väg i tätortsmiljö med en hastighetsbegränsning om 40 
km/h längs med hela sträckan genom planområdet. Framtidsprognosen utgår 
från en årlig trafikökning om 1 %. Byggnation enligt planförslaget bedöms 
klara gällande riktvärden. I planen säkras att bostad inte placeras längre än tio 
meter från lokalgatan (p1), vilket säkerställer att bostadshus inte placeras i  
område där riktvärdena överskrids. Möjlighet finns även för varje fastighet att 
ordna uteplats i område som klarar angivna riktvärden.  
 

  Bullerberäkning, prognos för maximala ljudnivåer från Mörevägen.  
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50 m skyddsavstånd till befintliga hästhagar.  
 

Hästhållning 
Hästar medför risk för allergiska reaktioner hos människor. Exakt hur stora 
skyddsavstånd som ska hållas till hagar och stall är inte fastställt på  
övergripande nivå. Det ligger därför på kommunerna att bedöma från fall till 
fall. I bedömningen fästs stor vikt vid platsens specifika förutsättningar. Risken 
för allergiska reaktioner beror på antalet hästar, hur hagar och stall är placerade 
samt om det i landskapet finns naturliga skydd (exempelvis en vegetationsridå) 
för spridning av hästallergen.  

Vid planering av nya bostäder rekommenderar Kalmar kommun generellt ett 
skyddsavstånd om femtio meter från hästhage till ny bostad och uteplats  
förutsatt att det rör sig om ett begränsat antal hästar. Avståndet mäts från 
hästhagen. Vid inventering i området upptäcktes fyra hästhagar. På kartbilden 
nedan finns dessa markerade. Hage A och D ligger inom eller i direkt 
anslutning till planområdet och kommer att flyttas innan någon ny bostads-
bebyggelse tillkommer. Hage B bedöms inte ha någon påverkan på plan-
området medan hage C medför att inga bostadshus och uteplatser får  
tillkomma inom 50 meter från fastighetsgräns till Ljungby 3:23 (enligt  
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samhällsbyggnadskontorets policy ”Riktlinjer för avstånd mellan djurhållning 
och bebyggelse”, SBN 20140219). 
 
Transformatorstation   
I planområdets norra del finns en transformatorstation. Kalmar kommun har 
tagit fram en policy för elektromagnetiska fält (KF 2010-03-29). Vid ny-
byggnation får inte 0,2 µT (mikrotesla) överskridas vid fastighetsgräns för  
enbostadshus vid fasad, uteplatser och lekplatser. Om värdena är 0,2-0,3 µT 
tillåts inte nybyggnation utan åtgärder. Transformatorstationen i planområdet 
har en belastning på 800 kVa (voltampere), vilket innebär att det är en  
anläggning med normal belastning. Då inga bostäder tillkommer inom ett  
avstånd på ca 50 meter från transformatorstationen bedöms uppsatta rikt-
värden för elektromagnetisk strålning från transformatorstationen klaras.    
 
Strandskydd 
Område med strandskydd berörs i planområdets norra del. I gällande  
byggnadsplan från 1959 (se s. 9) är strandskyddet upphävt och området reglerat 
för parkändamål. I samband med den nya detaljplanen återinträder strand-
skyddet. Området närmast Ljungbyån tas genom detaljplanen planläggs som 
allmän platsmark med möjlighet att bygga anläggning för fördröjning och  
rening av dagvatten från planområdet, vilket är ett särskilt skäl för upphävande 
av strandskyddet eftersom föreslagen användning tillgodoser ett angeläget  
allmänt intresse.  
 
Detaljplanen möjliggör att ett litet markområde från fastighet Ljungby 4:44 kan 
regleras för bostadsändamål. Detta skulle kunna innebära en legalisering av 
pågående markanvändning då del av befintlig förrådsbyggnad på  
fastighet Ljungby 4:37 i dagsläget ligger på fastighet Ljungby 4:44. För denna 
markyta behöver strandskyddet upphävas. Särskilt skäl för upphävandet är att 
markytan redan idag är ianspråktagen.    
 
Strandskyddet täcker även en liten del av området söder om Byvägen och  
berörs därför också av planförslaget. Då området i denna del är avskärmat av 
såväl väg som bebyggelse finns skäl att upphäva strandskyddet. På plankartan 
finns administrativ bestämmelse om strandskyddets upphävande (a1-
strandskyddet är upphävt). Område avgränsas med administrativ gräns.  
 
Jordbruksmark 
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för att bygga nya  
bostäder. Det som motiverar detta är att området ligger centralt med närhet till 
Ljungbyholms bykärna med närhet till kommunal och kommersiell service, att 
området idag är kringskuret av bostadsbebyggelse samt att området är utpekat 
som utredningsområde för bostäder  i Kalmars översiktsplan (KF 2013-06-17). 
Övriga alternativ att bygga vidare Ljungbyholm skulle kunna vara i de norra 
delarna i och omkring Fruskogen. Detta alternativ har utgått då Fruskogens 
natur- och rekreationsvärden bedöms som oersättliga.  
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Etapp 1 

Etapp 2 

Etapp 3 

Arkeologi 
Kommunen har lämnat in en ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid 
fornlämning enl. 2 kap Kulturminneslagen (2013-09-23). I Länsstyrelsens  
yttrande (daterat 2013-10-30) bedöms i detta fall att markingrepp inom aktuellt 
detaljplaneområde inte kommer att beröra någon fornlämning eller  
fornlämningsområde. Planerade åtgärder kräver därför inte tillstånd enligt 2 
kap Kulturminneslagen (KML). Om en fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen 
berörs. Anmälan  om detta ställs i så fall till Länsstyrelsen.  
 
 
Genomförande 
 
Organisatoriska frågor 
 
Genomförandetid och etapppvis  
utbyggnad  
Genomförandetiden är tio år från den dag  
planen vinner laga kraft. Detaljplanen  
föreslås byggas ut etappvis. I en första etapp 
kan området norr om banvallen byggas ut. 
Som en andra etapp byggs området söder 
om banvallen fram till anslutningen till  
Mörevägen. Markområdet längst i söder 
(med anslutning till Tollegatan) kan byggas 
ut i en sista tredje etapp.   
 
Huvudmannaskap och  
ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för  
allmänplatsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för  
underhåll och skötsel av dessa ytor. 
 
Markförvärv 
Området är till största delen kommunägt. Ett mindre område i den norra delen 
av planområdet är privatägt, liksom markområden för väg i den södra delen av 
planområdet. Inlösen av allmän platsmark kan därför bli aktuell.  
 
Regler och tillstånd 
Strandskydd behöver upphävas för att planen ska kunna genomföras (se a1 på 
plankartan).  
 
Vid byggnation av dagvattenhantering samt  utfyllnad och markavvattning  i 
enlighet med planförslaget ska särskild prövning ske enligt 11 kap. MB om 
vattenverksamhet. Prövning för tillstånd krävs, vilket görs hos Länsstyrelsen.  
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Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter 
 
Fastighet,  
marksamfällighet, 
gemensamhets- 
anläggning 

Konsekvenser 

 

Kulltorp 6:1 

 

 

 

Fastighetsbildning 
 

Från Kulltorp 6:1 ska ett markområde,  
figur 1 (ca 7082 kvm), överföras till  
kommunens gatumarksfastighet  
Ljungby 4:30. Området är sedan  
tidigare upplåtet med vägrätt för  
allmän väg. Denna rättighet påverkas  
inte av detaljplanen eller mark- 
överföringen. 
 

 

Ljungby 4:37 

Fastighetsbildning 
 

Till Ljungby 4:37 kan ett markområde, figur 6 (ca  
12 kvm)  överföras genom fastighetsreglering  
från Ljungby 4:44.  
 

 

Ljungby 4:44 

Fastighetsbildning 
 

Från Ljungby 4:44 ska ett markområde, figur 4  
och ev. 5 (ca 9913 kvm) överföras till 
kommunens allmän platsmarksfastighet,  
Ljungby 16:236.   
 
Från Ljungby 4:44 kan ett markområde, figur 6  
(ca 12 kvm), överföras till Ljungby 4:37. 
 
Område E (transformatorstation), figur 5  
(ca 128 kvm), kan avstyckas som en egen  
fastighet eller upplåtas med ledningsrätt. 

 

Rättigheter 
 

Område E (transformatorstation), figur 5  
(ca 128 kvm), kan upplåtas med ledningsrätt eller  
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avstyckas som en egen fastighet. 
 

 

Ljungby 16:236 

Fastighetsbildning 
 

Till Ljungby 16:236 ska ett markområde, figur 4  
och ev. 5 (ca 9913 kvm) överföras från Ljungby  
4:44. 
 
Från Ljungby 16:236 ska fastigheter för bostads- 
ändamål avstyckas. 
 

Rättigheter 
 

Inom områden med beteckningen u ska  
ledningsrätt bildas för allmänna ledningar. 
 

Ljungby 29:3 

 

 

 

Fastighetsbildning 
 

Från Ljungby 29:3 ska markområde, figur 2 (ca  
3013 kvm) överföras till kommunens gatu- 
marksfastighet Ljungby 4:30. Området är sedan  
tidigare upplåtet med vägrätt för allmän väg.  
Denna rättighet påverkas inte av detaljplanen  
eller marköverföringen. 
 

Ljungby s:3 Fastighetsbildning 
 

Från Ljungby s:3 ska markområde, figur 3 (ca  
854 kvm) överföras till kommunens fastigheter  
för gatu- och allmänplatsmark, Ljungby 4:30 och  
16:236. 
 

Ölvingstorp ga:2 

Förvaltare: 
 

Ljungbyholms  

vägsamfällighet 

Anläggningsförrättning 
 

Del av samfällighetsföreningens ansvar för  
Byvägen övergår till kommunen. Ändring av  
ansvarsområdet samt omräkning av andelstalen i  
föreningen görs genom omprövning av  
gemensamhetsanläggningen.   
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Fastighetsbildning 
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand genom överenskommelse om  
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna. Avstyckning från Ljungby 16:236  
samt fastighetsreglering berörande Kulltorp 6:1, Ljungby 4:30, 29:3, 16:236 och  
s:3 söks och bekostas av Kalmar kommun. Fastighetsreglering berörande  
Ljungby 4:37 och 4:44 söks och bekostas av fastighetsägarna. Eventuell  
avstyckning av E-område bekostas av ledningshavaren. Fastighetsbildningen  
begärs hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.  
 

Fastighetsrättslig konsekvenskarta.  
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Rättigheter 
Allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt. Ansökan  
om ledningsrätt görs och bekostas av ledningshavaren. 
 
Befintliga ledningar som är säkerställda med ledningsrätt ligger till stor del  
inom mark som är utlagd för allmän plats. I några delar hamnar de befintliga  
ledningarna i kvartersmark, för dessa ledningar reserveras utrymme för  
allmännyttigt ändamål (u-område på plankartan).  
 
Gemensamhetsanläggning 
Ansökan om anläggningsförrättning för omprövning av Ölvingstorp ga:2 söks  
av Kalmar kommun. Kostnaderna för förrättningen ska betalas av Kalmar  
kommun. Förrättning för omprövning av anläggningsförrättning begärs hos  
lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun  
 
Andra fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsindelningsbestämmelser 
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.  
 
Tekniska frågor 
 
Tekniska utredningar 
I detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning med kompletterande miljö-
teknisk undersökning, dagvattenutredning samt förprojektering av väg och 
dagvatten genomförts. Ytterligare utredningar som behövs för att förverkliga 
byggnation enligt planen bekostas av kommunen.   
 

 
  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-12-086 
38(39) 

 
 
Konsekvenser 
 
Inverkan på miljön – behovsbedömning 
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan 
uppstår till följd av detaljplaner. Kommunen bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljö-
konsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 
 
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. Miljökonsekvens-
beskrivningen 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”. 
 
Sociala konsekvenser 
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer fler människor att få möjlighet 
att bosätta sig i Ljungbyholm.  Därmed kommer underlag för kommunal och 
kommersiell service att öka. Möjligheten att bygga flerbostadshus i två  
områden i den norra delen ger möjlighet att bo kvar på orten även om man 
inte vill eller kan bo i eget hus. Inflyttning till nya villor eller lägenheter innebär 
också att flyttkedjor startas då befintliga bostäder, såväl i Ljungbyholm men 
även på annan plats, frigörs för bostadssökande. Merparten av fastigheterna 
kommer att släppas till den kommunala tomtkön för byggnation av egen  
friliggande villa. Upplåtelseform regleras inte i detaljplaner. 
 
Planen innebär att den befintliga gång- och cykelvägen förlängs från  
Ljungbyholms centrum och binds ihop med anslutande cykelväg mot  
Vassmolösa i söder. Detta ökar trafiksäkerheten eftersom det innebär att gång- 
och cykeltrafikanter inte behöver färdas i vägrenen tätt inpå biltrafik och tyngre 
trafik.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Samtliga nedan redovisade kostnader och intäkter är översiktligt beräknade och 
angivna utifrån 2015 års prisnivå.  
 
Kostnader för kommunen 
Kommunledningskontoret får kostnader för detaljplan, utredningar, förprojek-
tering samt förrättningskostnader. Uppskattad kostnad för detta uppgår till ca 
1700 tkr. Kommunledningskontoret får också kostnader i form av projektering 
och anläggande av allmän platsmark, för vissa tekniska anläggningar för dag-
vattenlösningen, el- och teleledningar samt för markarbeten som behövs för 
planens genomförande. Uppskattad kostnad uppgår till ca 18 600 tkr.  
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Serviceförvaltningen kommer att få ökade drift- och skötselkostnader för 
parkmark och gatumark.  
 
Kalmar vatten AB får kostnader för byggation av tekniska anläggningar för 
vatten, avlopp och dagvatten samt för bildande av nya ledningsrätter.  
Uppskattad kostnad uppgår till ca 3500 tkr.  
 
Intäkter för kommunen 
Detaljplanen genererar intäkter till kommunledningskontoret genom föräljning 
av tomter. Intäkterna uppgår till ca 18 550 tkr.  
 
Kalmar vatten AB får intäkter i form av anslutningsavgift och taxa.  
 
Kostnader för övriga  
- 
 
Intäkter för övriga  
Ekonomisk ersättning för marköverlåtelser kommer vid planens genomförande 
att utbetalas till fastighetsägare till Ljungby 4:44, Ljungby 29:3, Kulltorp 6:1 
och Ljungby s:3. I det fall det finns vägrättsavtal tecknat med Trafikverket 
kommer ekonomisk ersättning för marken inte att utbetalas av kommunen.  
 
Fördelning av kostnader, avgifter och taxor 
Markarbeten på de kommunala tomterna inkl. uppfyllnad av tomtmark till  
erfoderlig nivå enligt plankartan bekostas och iordningsställs av kommunen. 
Kommunen bekostar förrättningen av de nya kommunala tomterna innan de 
släpps till den kommunala tomtkön.  
 
Ersättning för marköverlåtelser 
Planförslaget innebär att del av Mörevägen samt ett par mindre markområden 
måste överlåtas från fastighet Ljungby 4:44, Kulltorp 6:1, Ljungby 19:3 och 
Ljungby s:3 till kommunen inför ett kommunalt övertagande av vägen samt för  
förverkligandet av busshållplats och kopplingen för gång- och cykel mot 
Vassmolösa. Överenskommelse om ersättning ska härför tecknas.  
 
Planavgift 
Planavgift ska ej utgå vid bygglov då plankostnaden regleras i särskilt avtal.   
 
 
Eleonor Karlsson  
Planarkitekt MSA  
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Kommunfullmäktige 
 

 
 
Köp av fastigheten Hagbytorp 10:187 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Hagbytorp 10:187 för 8 000 000 kronor 
i enlighet med de villkor som framgår av köpekontraktet. 
 
Kommunens utgift på 8 000 000 kronor för köpet hanteras inom befintlig 
budgetram för investering/markförvärv. 
 
Kalmarhem AB:s eventuella kostnader på grund av köpet ska ersättas av kom-
munen.  
 

Bakgrund 
Fram till 4 december har det ankommit 222 ensamkommande barn till Kalmar 
varav 173 varit anvisade av Migrationsverket. Rådande fördelningstal på 28 
platser för Kalmars del byggde på prognosen att 8 000 barn skulle komma till 
Sverige. Idag är prognosen höjd till 33 000 barn. 
 
Prognosen som gjordes i början på november 2015 är att det kommer 24 000 
barn under 2016. Den 9 november meddelade Migrationsverket att 2 827 en-
samkommande asylsökande barn kommit den senaste 7 dagarna, vilket är det 
högsta antalet på sju dagar hittills. Kalmar kommun har den senaste veckan 
tagit emot 13 anvisade barn och ungdomar och det finns inga tecken på att 
tillströmningen skulle avta. 
 
Migrationsverket har utifrån sina senaste prognoser meddelat att de vill skriva 
avtal med Kalmar på 227 platser.  
 
Det finns idag 6 egna hem för vård eller boende (HVB) som är planerade för 
totalt 77 antal platser. Med anledning av det ökande antalet är det överinskriv-
ningar på de interna boendena och situationen är ohållbar. 
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har tillsammans 
med socialförvaltningen hittat en fastighet som lämpar sig mycket väl till bo-
ende för ensamkommande flyktingbarn. 
 



  2 (2) 
 
 
För att möjliggöra köpet med kort varsel har Kalmarhem AB förvärvat fastig-
heten för att efter årsskiftet 2015/2016 enligt överenskommelse-
sälja/transportera fastigheten vidare till kommunen. I den mån det uppstår 
några kostnader för köpet föreslås att bolaget ska få ersättning för dessa. 
 
 
 
Pär Svanfeldt 
exploateringschef 
 
 
Bilaga: 
Köpekontrakt 
 























Kalmar Kommunbolag AB 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 
 
 
§ 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB 
 Handling 

Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-
flygplats (Servicies of General Economic Interest) samt information om 
förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Kalmar Öland Airport 

 
 Överläggning 

Ola Johansson informerar om nytt förordnande av Kalmar Öland Airport som 
SGEI-flygplats dvs tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Under 2014 förordnande 
Kommunfullmäktige Kalmar Öland Airport AB uppgiften att utgöra en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor som följer de krav 
som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 20 december 2011. 
Förutsättningarna var då att Kalmar Öland Airports passagerarantal inte översteg 
200 000 passagerare på årsbasis. Nu har passagerarantalet uppgått till över 200 000 
passagerare 2013 och 2014. Effekten av volymökningen är att Kalmar Öland 
Airport AB behöver anmäla detta till EU kommissionen för notifiering av SGEI 
förordnande. Med ett nytt förordnande från Kalmar kommun att utse Kalmar 
Öland Airport till SGEI-flygplats (Service of General Economic Interest) innebär 
fortsättningsvis att finansiering får ske via driftbidrag och kapitalkostnadsstöd. 
Enligt beslutet, artikel 2.2 bör beslut om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
(SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år för att beslutet skall vara tillämpligt. Detta 
beslut om att förordna Kalmar Öland Airport AB att utgöra en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse (SGEI), gäller till och med den 31 december 2025. 
 
 
Förslag till beslut föreslår Kommunfullmäktige att förordna Kalmar Öland Airport 
AB uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl 
och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen.  
Förordnandet gäller till och med den 31 december 2025. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut och lämna över ärendet till 
Kalmar kommun. 

 
 
 
 
 
Sekreterare Maria Björkman 
 
 
 
Justerat Anders Andersson   Inger Hilmansson 
 ordförande 
 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Björkman 



 

 
 
 

 
 Datum  
  2015-12-09  
 

 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Nytt förordnande av Kalmar Öland Airport som SGEI-
flygplats (Servicies of General Economic Interest) 

  

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige förordnar Kalmar Öland Airport AB uppgiften att utgöra 
en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor 
som följer de krav som uppställs av EU kommissionen. 
 
Förordnandet gäller till och med den 31 december 2025. 
 

Bakgrund 
Under 2014 förordnande Kommunfullmäktige Kalmar Öland Airport AB 
uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl 
och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt 
beslut av den 20 december 2011. Förutsättningarna var då att Kalmar Öland 
Airports passagerarantal inte översteg 200 000 passagerare på årsbasis. Nu har 
passagerarantalet uppgått till över 200 000 passagerare 2013 och 2014. Effek-
ten av volymökningen är att Kalmar Öland Airport AB behöver anmäla detta 
till EU kommissionen för notifiering av SGEI förordnande. 
 
Med ett nytt förordnande från Kalmar kommun att utse Kalmar Öland Airport 
till SGEI-flygplats (Service of General Economic Interest) innebär fortsätt-
ningsvis att finansiering får ske via driftbidrag och kapitalkostnadsstöd. Enligt 
beslutet, artikel 2.2 bör beslut om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
(SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år för att beslutet skall vara tillämpligt. 
Detta beslut om att förordna Kalmar Öland Airport AB att utgöra en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), gäller till och med den 31 december 2025. 
 
 
Ola Johansson 
Verkställande direktör 
 
 
Bilaga 
Underlag -Förordnande av tjänst allmänt ekonomiskt intresse ,Kalmar Öland 
Airport 



   

 

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Kalmar Öland Airport 

Bakgrund 

Kalmar Öland Airport är belägen ca 5 km väster om Kalmar. Flygplatsen ägs och drivs av 
Kalmar Öland Airport AB, ett helägt dotterbolag till Kalmar Kommunbolag AB, som i sin tur 
ägs av Kalmar kommun. Under 2014 reste ca 214 000 passagerare via Kalmar Öland 
Airport, varav inrikestrafiken till Stockholm stod för ca 180 000 passagerare. Från Kalmar 
Öland Airport finns även reguljärflyg till Berlin samt charter till semesterdestinationer i EU, 
Turkiet och Mexiko. Passagerarantalet har ökat de senaste åren från ca 177 000 år 2011. 
Kalmar Öland Airport betjänar främst följande kommuner (upptagningsområde): Kalmar, 
Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga. 

Det finns inga andra flygplatser inom Kalmar Öland Airports upptagningsområde enligt 
definitionen i Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag.1 Avstånd 
och restid till närmaste flygplatser är följande med bil, vilket är det snabbaste tillgängliga 
färdmedlet. 

Avstånd och restider med bil från Kalmar Öland Airport 

Flygplats Avstånd (ca) Restid (ca) 

Ronneby Airport Drygt 108 km 1 h 24 min 

Växjö Airport 115 km 1 h 25 min 

 

På grund av de långa avstånden mellan regionen och Stockholm samt övriga delar av 
Unionen fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för regional anslutningsbarhet för regionens 
invånare och för regionens sociala och ekonomiska utveckling. Enligt en rapport framtagen 
av konsultföretaget WSP september 2011 bedöms en nedläggning av Kalmar Öland Airport 
på lång sikt (RUT-modellens 25-60 år) leda till ett inkomstbortfall om 16,5 miljarder kronor 
och ett skattebortfall om ca 5 miljarder kr i Kalmar Öland Airports upptagningsområde. 
Sysselsättningen beräknas på lång sikt (år 25 år) minska med ca 4 500 personer. Även om 
det i dagsläget finns tågförbindelser från Kalmar till Stockholm, tar sådana tågförbindelser 
avsevärt längre tid än flyget och det är inte heller fråga om några höghastighetståg. Att åka 
tåg till Stockholm från Kalmar tar cirka fem timmar och inkluderar ett byte. Bytet sker 
vanligtvis i Alvesta, som man når genom att åka västerut i ca 1,5 timmar. Detta kan jämföras 
med flyget till Stockholm som tar cirka en timme. 

Kalmar Öland Airport är även en knutpunkt för Öland, en ö med ca 25 000 invånare.2 Det går 
inga tåg till Öland och Kalmar Öland Airport är därför central för att invånarna ska kunna resa 
till övriga delar av Sverige och Unionen.  

                                                           
1 2014/C 99/03. 
2 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Forsamling-landskap-och-stad/389798/ 
hämtad den 19 november 2015. 

http://www.kalmar.se/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Forsamling-landskap-och-stad/389798/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Forsamling-landskap-och-stad/389798/


   
Sammanfattningsvis kan hela regionens behov av anslutbarhet till övriga Unionen inte 
uppfyllas utan Kalmar Öland Airport. 

Kalmar kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 att Kalmar Öland Airport AB skulle 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Behov finns av att förtydliga 
omfattningen av de tjänster som omfattas av förordnandet, kraven på redovisning av Kalmar 
Öland Airport ABs resultat för dessa tjänster samt villkoren för Kalmar Öland Airport ABs rätt 
till ersättning för tjänsterna. För en fullständig bakgrund till ärendet hänvisas till 
kommunfullmäktiges beslutsprotokoll av den 28 april 2014.  

Genom beslut denna dag, den [DATUM], ersätts därför det tidigare förordnandet samt 
villkoren för Kalmar Öland Airport ABs rätt till ersättning för att tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse.  

På grund av att Kalmar Öland Airport har ett relativt litet passagerarunderlag (strax över 
200 000 passagerare) saknar den möjlighet att täcka en stor del av sina kapital- och 
driftskostnader. Ersättning för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse, inklusive kostnader 
för de investeringar som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster kan därför, enligt 
de principer som anges nedan, komma att betalas från kommunen till Kalmar Öland Airport 
AB.   

Detta förordnande medför inte att Kalmar Öland Airport AB beviljas några exklusiva eller 
särskilda rättigheter. 

Det beslutas därför genom detta beslut: 

att Kalmar Öland Airport AB ska säkerställa att kommersiell flygtrafik till och från 
Kalmar Öland Airport kan bedrivas under förordnandets löptid. Kalmar Öland 
Airport ABs skyldigheter inkluderar därför förvaltning av flygplatsinfrastrukturen 
så att den uppfyller vid var tid gällande krav för bedrivande av kommersiell 
flygtrafik avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap,  

att  Kalmar Öland Airport AB ska tillhandahålla tjänster i den utsträckning de är 
nödvändiga för att kommersiell trafik ska bedrivas vid flygplatsen, såsom 
bagagehantering, incheckning av passagerare, tankning och de-icing av 
flygplan. Till följd av detta ska Kalmar Öland Airport AB föra en separat 
bokföring och särredovisa de verksamheter som omfattas av förordnandet från 
dess andra ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheter,   

att Kalmar Öland Airport AB ska bedriva sin verksamhet så att flygplatsen kan ta 
emot alla flygbolag som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor 
och under publicerade öppettider. Detta innebär att Kalmar Öland Airport ABs 
förbindelser med flygbolagen ska vara icke-diskriminerande,   

att alla ekonomiska förbindelser mellan Kalmar Öland Airport AB och flygbolag ska 
vara förenliga med marknadsekonomitestet i 2014 års luftfartsriktlinjer,3  

  

                                                           
3 Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag, 2014/C 99/03, avsnitt 3.5. 

http://www.kalmar.se/


   
att Kalmar Öland Airport AB, som underlag för beräkning av ersättning inför varje 

årsbokslut, ska redovisa följande avseende det gångna räkenskapsåret: 

1. Kalmar Öland Airport ABs nettokostnad för de tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som omfattas av detta förordnande. 

2. Vilka övriga verksamheter (utöver tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) 
som bedrivits av Kalmar Öland Airport AB under året och den nettokostnad 
eller nettovinst dessa verksamheter sammantaget medfört. 

3. Nyckeltal för verksamhetens effektivitet relativt jämförbara flygplatser i 
Sverige (för närvarande Norrköping Airport AB, Smaland Airport AB, 
Örnsköldsvik Airport AB, Jönköping Airport AB, Skellefteå City Airport AB, 
Midlanda Flygplats AB och Karlstad Airport AB) som minst omfattar 
flygplatsernas årliga antal anställda i medeltal, totala driftskostnader, antal 
resenärer och flygplansrörelser. Om Kalmar Öland Airport AB redovisar 
sämre utveckling under året än jämförelseflygplatserna ska en godtagbar 
förklaring lämnas av orsaken samt de åtgärder som kommer vidtas för att 
öka effektiviteten. 

Redovisningen enligt punkterna 1-2 ovan ska ske med en metod som bygger 
på kostnadsfördelning i enlighet med punkterna 28-31 i Rambestämmelserna,4  

att ersättning för utförandet av tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse från 
stödgivaren fastställs årligen i efterskott efter ovan redovisning,  

att ersättningen till Kalmar Öland Airport AB inte ska överstiga den nettokostnad 
för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse som bolaget redovisat enligt 
kraven ovan,  

att för det fall det i efterhand visar sig att ersättningen har överstigit vad som krävs 
för att täcka nettokostnaden för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse, 
inklusive en rimlig vinst, ska Kalmar Öland Airport AB återbetala eventuell 
överkompensation till kommunen,  

att  om Kalmar Öland Airport AB inte lämnat en godtagbar förklaring till en sämre 
produktivitetsutveckling än hos sina jämförelseflygplatser ska ersättningen inte 
överstiga den nettokostnad bolaget skulle haft om dess produktivitetsutveckling 
för det relevanta nyckeltalet motsvarat jämförelseflygplatsernas, 

att  detta förordnande ska gälla till och med den 31 december 2023. 

____________ 

                                                           
4 Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster, 2012/C 8/03. 
Rambestämmelserna är numera tillämpliga eftersom Kalmar Öland Airports passagerarantal har överstigit 
200 000 stycken. 

http://www.kalmar.se/
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Kommunstyrelsen 

Markreservation för del av fastigheten 
Svaneberg 2:10 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Svaneberg 2:10 för WaNos Svaneberg AB (org.nr 556802-4276). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2016. 
 

Bakgrund 

WaNos Svaneberg AB har lämnat in en begäran om markreservation för del av 
fastigheten Svaneberg 2:10 intill deras nuvarande fastighet Kultivatorn 2. 
WaNos Svaneberg AB vill på platsen uppföra ytterligare verksamhets- och 
kontorslokaler i likvärdigt utförande som deras befintliga byggnad.  

WaNos Svaneberg AB (ConnectMedia) verkar inom reklam, media och 
webbbranschen. Inom de två närmaste åren är de i behov av att nyanställa 
cirka 10-15 medarbetare för att täcka framtidens behov. För att kunna utöka 
sin verksamhet behöver de ytterligare lokaler.  

Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2016. Innan denna löper 
ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningarna för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering. Området för markreservationen är cirka 3 200 kvadratmeter och 
är markerat på bifogad karta. 
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick detaljplanen för det här området prioritering 12. Detaljplanen 
har varit utställd för granskning. 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör  
 
Bilaga 
Karta 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Markreservation för del av fastigheten Ljungby 
16:236, södra Ljungbyholm 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Ljungby 16:236 för 
B Granbergs Bostads AB till längst sex månader efter det att detaljplan för 
området har vunnit laga kraft. 
 

Bakgrund 
B Granbergs Bostads AB har genom arkitekt Bo Thunberg Arkitektkontor AB 
tagit fram skiss på hur del av fastigheten Ljungby 16:236 söder om Byvägen i 
Ljungbyholm kan bebyggas. Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med 
lägenheter, totalt arton hyreslägenheter. 
 
Byggnaderna kommer att byggas i trä och med träfasad. Varje byggnad 
kommer att innehålla 4-6 lägenheter i två plan. Lägenheterna blir i två storlekar 
2 1/2 r o k och 3 r o k. Bolaget avser att både bygga och förvalta lägenheterna. 
 
Området är ca 4 000 m2 stort. Detaljplanearbete pågår. Projekt - och 
exploateringsenheten kommer att begära avstyckning av tomtmark för 
flerbostadshus efter det att planförslaget för del av Ljungby 16:236 har vunnit 
laga kraft. Särskilt försäljningsbeslut kommer att fattas senare efter det att 
byggprojektet kommit igång. 
 
 
Patrik Ihrman 
markingenjör 
 
 
Bilaga  
Skissförslag av B Granbergs Bostads AB 
Översiktskarta 
Plankarta till detaljplan, granskningshandling 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Sandås 2:7 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal mellan 
Kalmar kommun och LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556239-7272). 
 

Bakgrund 
Som ett led i startarbetet av detaljplanen för Folkets park gick 
kommunledningskontoret under våren 2013 ut med en öppen förfrågan till 
regionens näringsliv och bostadsföretag om tankar och utvecklingsidéer för 
området. Syftet var att se om det fanns företag eller andra organisationer som 
skulle kunna tänka sig att utveckla området med någon typ av verksamhet i 
parken. Tre intresseförslag kom in, ett från LW Fastigheter i Kalmar AB och 
ett från Skanska Sverige AB, båda ville utveckla platsen med bostäder. Det 
tredje intresseförslaget kom från en grupp som ville bevara folkparken men 
utveckla den med nya verksamheter. Det senare förslaget föll bort i urvalet 
eftersom det saknade finansiering. Kommunen valde därför att gå vidare med 
LW och Skanska som intressenter i detaljplanen. 
 
Under hösten 2013 och våren 2014 kompletterades underlaget för detaljplanen 
med nya utredningar vilket fick en konsekvens att exploateringsmöjligheterna i 
parken begränsades. Kommunstyrelsen beviljade därför istället en 
markreservation på ett område i folkparkens omgivningar. Detta skedde den 23 
september 2014 och omfattar 1800 m2 på del av fastigheten Sandås 2:7. 
Detaljplanen kommer uppskattningsvis rymma ett 25-tal bostäder på området, 
eventuellt med handel i bottenplanet. Bostäderna planeras upplåtas med 
hyresrätt. 
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Markreservationen ska nu ersättas med ett markanvisningsavtal som ska 
tecknas mellan parterna. Avtalet ska reglera villkor och förutsättningar för 
framtagande och genomförande av detaljplanen. 
 
 
 
 
Maria Jakobsson  
exploateringsingenjör  
 
 
 
Bilagor 
markanvisningsavtal 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

MARKANVISNINGSAVTAL 
 
Mellan Kalmar kommun, nedan kallad kommunen, och LW Fastigheter i Kal-
mar AB (org.nr 556239-7272), nedan kallad bolaget, har träffats följande avtal.  
 
§ 1 Markanvisningsavtal 
Med markanvisning avses i detta avtal en överenskommelse mellan kommunen 
och bolaget som ger bolaget ensamrätt att under nedan villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse av  
 
del av fastigheten Sandås 2:7, enligt figur A på kartbilaga (nedan kallad områ-
det). 
 
Området reserverades av kommunstyrelsen för bolagets räkning 23 september 
2014. Reservationen ersätts med markanvisningsavtal.  
 
§ 2 Markanvisningens syfte och omfattning  
Syftet med markanvisningsavtalet är att reglera villkor och förutsättningar för 
framtagandet och genomförandet av den detaljplan som håller på att tas fram. 
 
Markanvisningen omfattar ca 1800 kvm mark som avses planeras för bostads-
ändamål, ev. med verksamheter i bottenvåningen. Uppskattningsvis handlar det 
om 25 bostäder som ska upplåtas med hyresrätt.  
 
§ 3 Detaljplan 
För att bebygga området krävs detaljplan. Kommunen och bolaget ska till-
sammans verka för att en ny detaljplan på området tas fram, antas och vinner 
laga kraft. Detaljplanarbetet har påbörjats. 
 
Markområdet är en del av ett större område längs norra delen av Stensbergsvä-
gen invid Folkets park som ingår i detaljplanen för Tegelviken 2:4 m.fl. Syftet 
med detaljplanen är att utreda om området är möjligt att bebygga med bostä-
der, verksamheter och omsorgsboende.  
 
Bolaget åtar sig att svara för skisser, illustrationsplan och projektering som 
underlag för planläggning av området. Bolaget ska i hela processen aktivt verka 
för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering. 
 
Kommunen ansvarar för översiktliga markundersökningar samt övriga utred-
ningar som behövs för detaljplanens framtagande. 
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§ 4 Markpris 
I samband med beslut om antagande av ny detaljplan avseende området avses 
ett marköverlåtelseavtal tecknas mellan kommunen och bolaget.  
 
Kommunen avser att överlåta ca 1800 kvm kvartersmark för bostads- och ev. 
verksamhetsändamål till bolaget efter detaljplanen har vunnit lagakraft. Kom-
munen och bolaget avser att överlåta området till ett indikativt pris om 1700 
kr/kvm BTA bostäder.  
 
§ 5 Parkering  
Tomten ska ordnas så i skälig utsträckning finns lämpliga utrymmen för parke-
ring, lastning och lossning av fordon. Platsen ställer krav på underjordisk par-
kering. 
 
§ 6 Mark- och grundförhållanden 

A. Geoteknik 
Kommunen ombesörjer och bekostar vid behov översiktlig geo-
teknisk undersökning som underlag för detaljplanen. Rapporten 
överlämnas vid överlåtelse av området. Ytterligare geotekniska 
utredningar bekostas av bolaget.  
 

B. Markmiljöteknik 
I det fall markmiljöundersökningar krävs vid framtagandet av de-
taljplanen och eventuell efterbehandling som krävs inför genom-
förandet ombesörjs och bekostas dessa av kommunen. 

 
Efterbehandling: Kommunen ansvarar för efterbehandling av  
förorenad mark till den nivå som kommer att gälla enligt bli-
vande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten 
ställer vid saneringstillfället. 

 
Övriga massor: Bolaget ansvarar för samtliga kostnader för mas-
sor och masshantering under den nivå som kommer att gälla en-
ligt blivande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyn-
digheten ställer vid saneringstillfället.  

 
Övrigt: Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader  
hänförliga till försening av entreprenaden/stilleståndsersättning, 
utebliven vinst eller andra liknande indirekta konstader eller 
följdkostnader.  
 

C. Arkeologi 
Kommunen bekostar eventuella arkeologiska utredningar och 
undersökningar.  
 

D. Ledningar och tillhörande anordningar 
Kommunen svarar för eventuella kostnader för flytt av allmänna 
ledningar till följd av detaljplanen.  
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§ 7 Ansvar för exploateringen 
Om inte annat framgår av detta avtal så bekostar och utför kommunen anlägg-
ningar inom allmän platsmark. Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga 
bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark. 
 
I markpriset ingår ersättning för fastighetens gatukostnad avseende gator och 
allmänna platser med tillhörande anordningar, som finns upptagna i nu gäl-
lande detaljplan. Detta gäller dock ej ersättning för eventuellt kommande för-
bättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande anord-
ningar enligt 6 kap plan- och bygglagen (2010:900). 
 
§ 8 Anläggningsavgift för vatten och avlopp 
Bolaget ska betala anläggningsavgift för anslutning till allmänna vatten-, spill- 
och dagvattenledningar enligt taxa som gäller då avgiftsskyldighet inträder en-
ligt lagen om allmänna vattentjänster. Avgiften ska betalas efter anfordran till 
Kalmar Vatten AB. 
 
§ 9 Villkor 
Detta avtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
avtalet senast den 31 januari 2016 genom beslut som senare vinner laga kraft 
och gäller två år efter beslutsdatum. 
 
Ett överlåtelseavtal skall vara tecknat innan detaljplanen går upp för antagande. 
 
Om parterna så överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om 
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas. För kommu-
nen beslutas om och undertecknas ett sådant tilläggsavtal av exploateringsche-
fen. 
 
Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan  
ersättningsrätt för någondera parten. 
 
§ 10 Tvist  
Tvist rörande tolkning av detta avtal skall hänskjutas till allmän domstol.  
 
§ 11 Överlåtelse 
Detta avtal får ej överlåtas på annan utan beslut i kommunstyrelsen.  
 
§ 12 Avslutning 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
Kalmar den    
 
För bolaget   För kommunen 
Kalmar den    
 
 
…………………….  
Anders Jalmander 
LW Fastigheter i Kalmar AB 

Kalmar den    
 
 
 ..........................................................   
Johan Persson 
styrelseordförande 
Kommunstyrelsen 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Marie Johansson 2015-12-16 KS 2015/1120 
50048 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kommungemensam dokumenthanteringsplan, 
reviderad 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar den kommungemensamma dokumenthanteringspla-
nen och de gallringsfrister som anges.  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och får enligt arkiv-
reglementet besluta om gallring vad gäller kommungemensamma allmänna 
handlingar. 2015-01-13 antog kommunstyrelsen den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen. Uppdatering sker årligen och görs i samarbete 
med kommunens förvaltningar.  

Uppdatering 2015 
• Ansökan – extern kurs/utbildning/konferens – blankett – GIAi 
• Faktura/utanordning – G=10 årii 
• Garantibevis – GIA. När garantitiden löpt ut.  
• Inbrott – förebyggande åtgärder samt checklistor – G=3 år 
• Incident- och händelserapport vid brand – G=3 år 
• Internfakturor med avstämningslistor Papper/digitalt – G=10 år 
• Kontrollistor för heta arbeten – G=1 år 
• Kvittenser för nycklar och passerkort m.m. – G=2 år 
• Lagervärdering – G=10 år 
• Misskötsamhetsärenden – Till Kl-kontoret personalenheten om ärendet 

leder till och är underlag för ett disciplinärende eller beslut om uppsäg-
ning. Övriga gallras efter upphörd anställning. 

• Periodiseringsbilaga – G=10 år  
• Polisrapporter/polisanmälningar – skadegörelse och stölder – G=2 år 
• Registerutdrag, begäran om samt svar – G=1 år 
• Specifikation av balanskonto – G=10 år 
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• Tillstånd för transport av farligt avfall – GIA. När tillståndet löper ut.  
• Utrymningsövning – rapport – G=1 år 
• Verksamhetshandboken, handböcker, processer och instruktioner – 

Uppdateras kontinuerligt. Utdrag på papper vart tredje år med början 
januari 2017 (2020, 2023…). Skickas till kommunarkivet det år den 
skrivs ut.  

 
Vid en uppdatering tillkommer alltid handlingar som är av bevarandevärd art 
antingen för oss som myndighet, av rättssäkerhetsskäl för den enskilde 
och/eller ur ett forskningshänseende samt av kulturhistoriskt värde. Därför är 
det av stor vikt att arkivansvariga och arkivredogörare använder sig av den 
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen vid arkivering och gallring 
av sina allmänna handlingar.  
 

 
 
 
 
 
Marie Johansson  
Kommunarkivarie  
 
 
 
Bilagor 
Kommungemensam dokumenthanteringsplan 
 
                                                 
i GIA=Handlingen får gallras vid inaktualitet och då bestämmer ansvarig handläggare när 
handlingen inte är aktuell längre eller så kan gallringsfristen anges i dokumenthanteringsplanens 
anmärkningsfält. 
ii G=Handlingen får gallras efter den tid som anges.  
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Kommungemensam dokumenthanteringsplan  

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas 
upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. 
Utgångspunkten för att en handlingstyp ska kvalificera sig för att ingå i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är att minst tre förvaltningar 
hanterar de handlingar som upptas. Alla handlingstyper förekommer inte i alla förvaltningar. Vissa handlingstyper skickas vidare inom kommunen och i de fall 
så anvisas det i anmärkningsfältet vart de skickas och hanteras av den mottagande förvaltningen samt ska upptas i den egna dokumenthanteringsplanen. 
Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras men det framgår inte alltid i planen eftersom det är innehållet i 
handlingen som avgör om den måste registreras eller inte. 

Uppdateringar 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen ska liksom planen för den egna förvaltningen fortlöpande revideras. Ansvaret för detta ligger på 
respektive myndighet men förändringar, uppdateringar, namnbyten på dokument och förslag på gallringsfrister för kommungemensamma handlingar 
meddelas kommunarkivarien. Kommunarkivarien ansvarar för att den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen ändras utifrån det som 
inkommit från myndigheterna och att nya gallringsfrister tas upp till beslut i kommunstyrelsen.   

Läsanvisning 

Bevaras/Gallras: B= Handlingen ska bevaras och lämnas till kommunarkivet efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. G=Handlingen får gallras 
efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. GIA=Handlingen får gallras vid inaktualitet och då bestämmer ansvarig handläggare när handlingen inte 
är aktuell längre eller anges gallringsfristen i anmärkningsfältet som är till för kommentarer och förtydliganden om hantering, gallring och bevarande. De 
anvisningar som ges i fälten media/beskrivning, förvaringsplats och sortering ska läsas som rekommendationer och förslag till hantering och det förekommer 
också att det inte ges något förslag till hantering för vissa handlingstyper t.ex. för de handlingar som man upprättar men skickar vidare för hantering till en 
annan myndighet inom kommunen. Förkortningen pnr i fältet för sortering anger att handlingarna kan sorteras i personnummerordning.  
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Personalhandlingar 

Personalhandlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras av respektive förvaltning. Om handlingen ska till KL-kontoret 
personalenheten för förvaring i personalakt så räcker det att notera i diariet var den förvaras.  
 

Projekt 

Delen för projekthandlingar utgår från de handlingar som uppstår utifrån den framtagna projektmodellen i vår gemensamma verksamhetshandbok. Delen för 
EU-projekt utgår från Kalmar kommun som projektledare och ansvarar för dokumenthantering och revision inom projektet. Myndigheterna 
(nämnden/styrelsen) måste själva ta reda på vilka regler som gäller just för dem. Handlingar som ska bevaras och där man väljer att ha dem i projektpärmar 
och inte i diariet lämnas de till kommunarkivet tidigast 10 år efter programperiodens/projektets slut, när de inte längre behövs för en eventuell revision. 
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Allmän administration 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

02.12 Nämndadministration mm      

 Protokoll      

 Protokoll från nämnd/styrelse och utskott Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år Nämndens protokoll binds in med 
register/innehållsförteckning. 

 Justeringsanslag och kungörelser - - - - Till Kl-kontoret kansli- och 
omvärldsenheten.  

 Bilagor till protokollen Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Föredragningslistor, dagordningar och 
kallelser  

Digital Diariet Diariekod G=2år  

 Delegationsförteckningar/originallistor över 
anmälda delegationsbeslut 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Om inte hänvisning till ärendet anges 
direkt i protokollet.  

 Nämndens anmälnings- och 
kännedomsärenden  

Digital Diariet Diariekod G=2 år  

 Närvarolistor Papper/digital Diariet Kronologisk G=2 år Kan anges i protokollet. G=10 år om 
underlag för arvode.  

 Protokoll från central och lokal 
samverkansgrupp 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  

 Förhandlingsprotokoll  Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper (förvaltningsledning) 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
enhets- och arbetsplatsmöten, 
personalmöten, informationsmöten o d 
interna verksamhetsmöten 

Digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Om de inte innehåller beslut eller 
unik information av direkt betydelse 
för verksamheten. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 
Diarieföring/registrering 

     

 Diarieförda handlingar Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Bevaras om det inte finns 
gallringsbeslut för specificerade 
diarieförda handlingar i de 
kommungemensamma och 
förvaltningarnas 
dokumenthanteringsplaner.  

01.01 Dokumenthantering/Arkivering      

 Beskrivning av en myndighets allmänna 
handlingar/arkivbeskrivning 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5år Ingår i verksamhetshandboken. 

 Dokumenthanteringsplan Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Om nämndbeslut för gallring annars 
uppdateras kontinuerligt och ingår i 
verksamhetshandboken.  

 Gallringsbeslut Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Om beslut tas om gallring för 
enskilda handlingstyper. 

 Gallringslistor Papper/digital G:/närarkiv Kronologisk B=5 år Om sådana upprättas. 

 
Generellt verksamhetsanknutna 
handlingar 

     

 Avtal  Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Ärendebundna. 

 Avtal, rutinmässiga t.ex. leasing av 
kopiatorer, städ m.m. 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G  Gallras 2 år efter avtalstidens utgång.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Checklista – IT och telefoni - - - - Till serviceförvaltningen IT-enheten. 
Vid ny-, om- eller tillbyggnad också 
till projektledaren på 
serviceförvaltningen som ansvarar för 
att elkonsulten får checklistan. 

 Egenproducerat informationsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år  

 Enkäter (egna)sammanställningar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år  

 Enkäter (egna), svar och andra underlag  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA  Efter sammanställning. 

 Enkäter, kartläggning o d (med svar) Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år Inte egna. Bevaras om av betydelse 
för verksamheten annars. 

 Enkäter, kundundersökningar etc. (med 
svar) 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

GIA Inte egna. Om ringa betydelse för 
verksamheten.  

 E-post eller meddelanden via SMS eller 
andra meddelanden i text och bild, 
röstbrevlåda, telefonsvarare och 
motsvarande av tillfällig eller ringa betydelse 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Övrig E-post eller meddelanden via SMS 
eller andra meddelanden i text och bild, 
röstbrevlåda, telefonsvarare och 
motsvarande av vikt som tillför ärende 
sakuppgift  

Digital/papper Ansvarig 
handläggare/ 
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

Se 
anmärkn
ing 

Gallras efter utdrag på 
papper/tjänsteanteckning och följer 
tillämpliga anvisningar 
kommungemensamma och 
verksamhetsamknutna 
dokumenthanteringsplaner 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Fotografier, filmer, video, ljudband, CD o d 
som dokumenterar den egna verksamheten  

Digital/analog Ansvarig 
handläggare 

Objekt B=5 år  

 Fotografier, filmer, video, ljudband, CD o d 
framtagna för till exempel intern 
information och utbildning 

Digital/analog Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/objekt 

GIA  

 Fotosamlingar och bildarkiv, digitala och 
analoga  

Digital/analog Ansvarig 
handläggare 

Objekt B=5 år  

02.03 
Klagomål/synpunkter Papper/digital Närarkiv/ 

diariet/server 
Kronologisk
/diariekod 

B=5 år Om ingår i upprättat ärende överförs 
det till diariet.  

 Körjournaler, leasingbilar Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Efter avtalstidens utgång.  

02.04 Medborgarförslag Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

02.10 Remisser  
- egna  

 
- externa 

 
- remissvar 

 
Papper/digital 
 
Papper/digital 
 
Papper/digital 

 
Diariet/ 
närarkiv 
Ansvarig 
handläggare 
Diariet/ 
närarkiv 

 
Diariekod 
 
Kronologisk 
 
Diariekod 

 
B=5 år 
 
GIA 
 
B=5 år 

 
 
 
Bevaras hos den som ”äger” 
remissen.  
Om remisser och yttranden skickas 
från och till Kommunstyrelsen så 
diarieförs de där. Annars av den 
förvaltning som svarar.  

01.06 Revisioner  Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Inte rapporter från internrevisionen. 

 Skadeståndsärenden Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod/ 
alfabetisk 

B=5 år  

 Sociala medier - inlägg och kommentarer 
som tillför ärende sakuppgift 

Digital/papper Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år   
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Sociala medier - inlägg och kommentarer av 
ringa och tillfällig betydelse 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Sociala medier - skärmdump Digital/papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk B=5 år Skärmdump skrivs ut en gång per år 
eller vid betydande förändringar. 

 Systemdokumentation Papper/digital Systeman-
svarig/G: 

Alfabetisk B=5 år  

 Statistik som innehåller unik information 
för verksamheten 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk B=5 år  

 Statistik Övrigt Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA  

 
Försäkringar 

     

 Skadeanmälan - ansvarsförsäkring (3:e 
person t.ex. egendom, motorfordon, 
tjänsteresa)  
 

- - - - Till serviceförvaltningen (Se 
dokumentet Våra försäkringar - 
process). 

 Skadeanmälan - olycksfall - - - - Anmälan till försäkringsbolag (Se 
dokumentet Våra försäkringar - 
process). 

 
Kvalitetsarbete 

     

 Verksamhetshandboken, handböcker, 
processer och instruktioner 

Papper/digital Kvalitets-
samordnare 

Kronologisk B Utdrag på papper vart tredje år med 
början januari 2017 (2020,2023…). 
Skickas till kommunarkivet det år den 
skrivs ut.  

 Målarbete Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk B=5 år Dokumentation av mål, strategier 
samt utvärderingar av arbetet.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Manualer/lathundar/blanketter Digital Ansvarig 
handläggare 

- GIA Uppdateras kontinuerligt 

 
Nödläge – Brand – Kris  

     

 Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter 
inom brandskydd 

Digital Verksam-
hetshandbok 

- GIA Uppdateras kontinuerligt. 

 Brandskyddsrond 
 

Digital Brand-
skyddskon-
trollant/G: 

Kronologisk G=1 år  

 Sammanställning brandskyddsronder Digital Brandskydds-
samordnare 

Kronologisk G=5 år  

 Utrymningsövning - rapport Digital  Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=1 år  

 Kontrollistor för heta arbeten Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=1 år  

 Inbrott – förebyggande åtgärder samt 
checklistor 

Digital  Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=3 år  

 Incident och händelserapport vid brand  Digital  Ansvarig 
handläggare 

- G=3 år  

 Första hjälpen och krisstöd anslag  Papper Ansvarig 
verksamhet 

- GIA Uppdateras kontinuerligt. 

 Polisrapporter/polisanmälningar –  
skadegörelse och stölder 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

G=2 år  

 Polisanmälningar hot mot tjänsteman  Papper/Digital Närarkiv/ 
Diariet 

Diariekod B=5 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 
Miljö 

     

 Avfallssortering - blankett 
 
 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Kemikalielista Digital Ansvarig 
verksamhet 

- GIA Uppdateras årligen, ett ex till 
förvaltningens miljösamordnare. 

 Kemikalielista, sammanställning Digital Miljö-
samordnare 

- GIA Uppdateras årligen, ett ex till den 
kommunövergripande kvalitets- och 
miljösamordnaren 

 Säkerhetsdatablad Digital G: - G=10 år Efter byte av produkt.  

 Tillstånd för transport av farligt avfall  
 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diarieplan 

GIA När tillståndet löper ut. 

 Transport av farligt avfall Digital Ansvarig 
verksamhet 
/G: 

- G=3 år  Ett ex till förvaltningens 
miljösamordnare. 
 

 Transport av farligt avfall, sammanställning Digital Miljösam-
ordnare/G: 

- G=3 år  

 
Mätning - Analys - Resultat 

     

 Synpunkter och avvikelser – Tyck till Papper/digital  Kvalitetssam-
ordnare 

Kronologisk B=5 år Till förvaltningens 
kvalitetssamordnare för arkivering. 
Fr.o.m. då tyck till började användas 
senast fr.o.m. december 2014. 

 Avvikelser - sammanställning Digital Kvalitetssam-
ordnare 

- G=5 år Blanketten kan gallras efter 
sammanställning.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

02.03 
Klagomål/synpunkter Papper/digital Närarkiv/ 

diariet/server 
Kronologisk
/diariekod 

B=5 år Om ingår i upprättat ärende överförs 
det till diariet. T.o.m. då tyck till 
började användas som längst t.o.m. 
december 2014. 

 Revisionsrapport vid internrevision Digital Kvalitetssam-
ordnare 

- G=5 år  

 Verktyg för uppföljning av kvalitet – 
handlingsplan 

- - - - Till KL-kontoret ekonomienheten. 

01.05 Ansökan, lägesrapport, redovisning – ännu 
bättre och social hållbarhet 

- - - - Till kommun@kalmar.se. Diarieförs 
och bevaras på Kl-kontoret kansli- 
och omvärldsenheten.  

02.11 Upphandling/Inköp 
     

 Leverantörskontroll före begäran om anbud 
vid direktupphandling 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Kopia till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Direktupphandlingsprotokoll Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Kopia till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Anbudssammanställningar Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Anbud/offerter, antagna Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Anbud/offerter, ej antagna Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år  

 Orderbekräftelser Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år  

 Synpunkter på leverantör efter leverans av 
t.ex. varor eller konsulttjänster 
 

- - - - Till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Direktupphandlingar  Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Utan krav på 
direktupphandlingsprotokoll. 

mailto:kommun@kalmar.se
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Upphandlingsuppdrag - - - - Till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Inköp/leasing av fordon 
 

- - - - Till serviceförvaltningen enhet 
transportcentralen 

 Garantibevis Papper Ansvarig 
handläggare 

- GIA  

 
PuL     

 

 Registerförteckning Papper/Digital Närarkiv/G:
/diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år  

 Registerutdrag, begäran om samt svar  Papper/Digital Närarkiv/G:
/diariet 

Kronologisk
/diariekod 

G=1 år  

 

Handlingar av tillfällig och ringa betydelse 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Kopior, loggfiler m.m.       

 Kopior och dubbletter Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Om de inte fyller någon funktion och 
det finns arkivexemplar.  

 Inkomna eller expedierade framställningar, 
förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
betydelse och rutinmässig karaktär 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Kan finnas behov av att ha kvar ett 
kortare tag för att kunna kontrollera 
att frågor skickats vidare eller 
besvarats.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Handlingar för kännedom, t.ex. cirkulär och 
inbjudningar till kurser och evenemang 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Om de inte föranleder någon åtgärd 
 och är av tillfällig betydelse. 

 Register, liggare, listor och andra tillfälliga 
hjälpmedel som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens arbete 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Listorna ska sakna betydelse när det 
gäller att: 

- Dokumentera myndig-
hetens verksamhet. 

- Återsöka handlingar eller 
att upprätthålla samband 
inom arkivet. 

 Handlingar som utgjort underlag för 
myndighetens interna planering och 
verksamhetsplanering och 
verksamhetsredovisning 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Under förutsättning att 
sammanställning gjorts och att 
handlingarna i övrigt inte har någon 
funktion. 

 Inkomna handlingar som inte berör 
myndighetens verksamhetsområde eller 
som är meningslösa eller obegripliga 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk GIA Om de inte ska vidarebefordras eller 
kräver någon annan åtgärd.  

 Mottagnings- och delgivningsbevis Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter ärendet avslutats. Har 
handlingen påförts anteckning som 
tillför sakuppgifter till ärendet så 
arkivläggs den till ärendet och 
bevaras. 

 Handling som inkommit till myndigheten i 
icke äkthetsgaranterad form t.ex. fax eller e-
post om en äkthetsgaranterad handling med 
samma innehåll har inkommit i ett senare 
skede. T.ex. Brev, fax eller e-post som 
saknar godkänd signatur 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk GIA Gallras när ärendet avslutats under 
förutsättning att handlingen inte 
påförts någon anteckning av 
betydelse för myndighetens beslut 
eller för handläggningens gång.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Loggar för e-post och fax Digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk GIA Om de inte behövs för kontroll av 
överföring eller återsökning.  

 Elektroniska spår som inkommit till eller 
upprättats hos myndigheten via 
internetuppkoppling t.ex. logglistor, 
cookiefiler och historik/globalfiler 

Digital Ansvarig 
handläggare/
server 

Kronologisk GIA Leder kontroll till utredning ska 
informationen tillföras ärendet före 
gallring. 
Handlingar som specifikt loggar 
överträdelser (brandväggslogg, 
NetClean och liknande) anses EJ vara 
av tillfällig och ringa betydelse.  

 Bifogade filer i e-postmeddelande som inte 
kan öppnas 

Digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk G=1 
månad 

Mottagaren ska om det är möjligt 
upplysas om detta och be att skicka 
dokumentet i ett standardformat. 

 Kopior av webbsidor som kan lagras i syfte 
att åstadkomma snabbare åtkomst 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Temporary internet files. 

 Handlingar som endast uppstått för kontroll 
av postbefordran t.ex. inlämningskvitton 
och kvittensböcker för avgående post 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en 
försändelse har inkommit till eller 
utgått från myndigheten.  

 Loggar i frankeringsmaskiner  Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter kontroll. 

 Samtalslistor i mobiltelefoner eller 
motsvarande 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av 
registerkaraktär, vilka tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller motsvarande 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter rättning. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Handlingar som överförts till annan 
databärare inom samma medium t.ex. 
arkivexemplar av ADB-upptagningar och 
mikrofilm som har ersatts av nya exemplar 
och ADB-upptagningar som endast 
framställts för överföring, utlämnande, 
utlån eller spridning av handlingar 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter överföring och kontroll samt 
under förutsättning att de inte längre 
behövs för sitt ändamål.  

Ekonomihandlingar 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Budgetsystem      

01.04 Budget Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Förvaltningarnas budget 

 Budget, underlag Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomi-
system/G: 

- G=2 år  

 Budgetuppföljning Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Budgetuppföljning, underlag Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomisyste
m/G: 

- G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Ombudgeteringar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomi-
system/G: 

- G=10 år  

 Bokslut, årsredovisning Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Bokslut, underlag  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomi-
system/G: 

- G=2 år  

 Inventarieförteckning Digital G: - G=10 år  

 Lagervärdering – blankett  Digital G: - G=10 år  

 Periodiseringsbilaga – blankett  Digital G: - G=10 år  

 
Dags- och handkassa 

     

 Öppnande/utökning/överlåtelse av 
handkassa 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
verksamhet 

G= 10 
år 

Gallras 10 år efter att den är avslutad. 

 Redovisning handkassa med kvitton Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
verksamhet 

G=10 år  

 Redovisningar av kontantförsäljning, 
kassarapporter 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/v
erksamhet 

G=10 år  

 Faktura/utanordning Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år  

 Insättningskvitton, bank  Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år Förvaras tillsammans med verifikatet 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Kassarullar Papper Ansvarig 
handläggare/
närarkiv 

Kronologisk G=10 år Ska vara märkta arbetsplats, 
kassanummer, datum för rullbyte 
samt signatur av personal (för 
eventuell revision) 

 Kvitton kortköp Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år  

 Specifikation av balanskonto Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år  

 
Ekonomiadministration 

     

03.01 Attestförteckningar Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Bokföringsorder Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Leverantörsfaktura Papper/digital Ekonomi-
system 

- G=10 år Skannas av Recall Sweden AB i 
Östersund. Papperfakturor arkiveras i 
10 år. Obs! Annan gallringstid kan 
gälla för fakturor inom EU-projekt.  

 Leverantörsreskontra Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Följesedel Papper/digital Ekonomi-
system 

Kronologisk Se  
anmärk-
ning 

Om följesedeln innehåller 
kompletterande uppgifter till fakturan  
ska följesedeln skannas och originalet 
arkiveras tillsammans med 
pappersfakturan. Är fakturan 
komplett gallras följesedeln vid 
inaktualitet.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Kundfakturor, debiterings/krediteringslistor 
och avstämning 

Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Fakturaunderlag  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=2 år Kan gallras efter 2 år om specifikation 
finns på fakturan, annars gallras efter 
10 år.  

 Kundreskontra Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Betalningspåminnelser Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Gallras 2 år efter avskriven fordran.  

 Debiteringsunderlag Papper/digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Utanordningar  Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Internfakturor med avstämningslistor Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
Ekonomi-
system  

- G=10 år  

 Debiteringsrapport från centralförrådet Papper/digital Ansvarig 
handläggare/ 
ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Verifikationer  Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Donationshandlingar Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Ansökan och beslut om stadsbidrag Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod G=10 år Med tillhörande rekvisition 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Aviseringar om utbetalt belopp vid särskilda 
anställningsformer 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/ 
ekonomi-
system/G: 

- G=2 år  

 Biljettredovisningsblock, blockstammar Papper Ansvarig 
handläggare 

- GIA Kan gallras efter avstämning eller när 
de inte längre behövs 

 Rekvisitioner Papper Ansvarig 
handläggare 

- G=2 år  

 

Personal 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

04.06 Rekrytering      

 Annons Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Ansökningshandlingar med betygskopior 
och meritförteckning, erhållen tjänst 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Sammanställning över sökanden Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Samt anteckning i diariet om vem 
som erhållit tjänsten.  

 Anställningsinformation/beslut - - - - Sida 1 i 
Anställningsinformation/beslut till 
Kl-kontoret personalenheten.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Förtydligande av anställningskontrakt i 
Kalmar kommun 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Sida 2 och 3 i 
Anställningsinformation/beslut. 
Gallras efter upphörd anställning. 

 Anställningsinformation/bilaga - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Funktionsbeskrivning och fördelning av 
arbetsuppgifter samt delegation för chef 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Exklusive förvaltningschefer. Gallras 
vid förändring i delegation eller vid 
anställningens upphörande. 

 Hälsodeklaration avseende tuberkulos - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Hälsodeklaration avseende tuberkulos för 
studenter och praktikanter 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Tystnadspliktsförsäkran/Tystnadslöfte  Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA Kan ingå i anställningsavtal samt avtal 
med konsulter (diariet med 
avtal/upphandling för konsulter) 
m.m. 

 Övriga handlingar som kommit in eller 
upprättats i samband med 
anställningsärendet 

Papper/digital  Diariet Diariekod B=5 år Behovsanalys, kravspecifikation, 
protokoll m.m. 

 Ansökningshandlingar med bilagor, ej 
erhållen tjänst 

Papper/digital  Chef/rekryt-
eringssystem 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Enligt möjligheten att överklaga enligt 
§ 23 lag om förbud mot 
diskriminering ska de bevaras i 2 år 
innan de kan gallras.  

 Intresseanmälningar (spontanansökningar) Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk GIA  

 Meddelande om tillsättning av utlyst tjänst Digital Rekryterings-
system 

- GIA  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Erbjudande om anställning – LAS-företräde Papper  Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 
Särskilda anställningsformer 

     

 Bekräftelse om anställning och rekvisition 
av bidrag till arbetsförmedlingen  

Papper Chef/ 
personal-
redogörare/ 
Falkenbergs-
huset 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Handlingsplan till och från 
arbetsförmedlingen 

Papper Chef/ 
personal-
redogörare/ 
Falkenbergs-
huset 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter. 

 Överenskommelse mellan frivillig och 
Kalmar kommun  

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter avslutat uppdrag. 

04.01 Personal allmänt 
     

 Introduktion, checklista Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Introduktion av korttidsanställda, 
praktikanter och studenter 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Redovisning av bisyssla 
 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Efter upphörd anställning.  

 Ansvarsförbindelse, 
Informationssäkerhetspolicy – 
Säkerhetsinstruktion användare 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Efter upphörd anställning. 

 Kvittenser för nycklar och passerkort m.m. Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  Efter inaktualitet. 

 Kompetensutvecklingsplan Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA Uppdateras kontinuerligt. 

 Ansökan – extern 
kurs/utbildning/konferens – blankett 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Behörighetsgivande utbildning, bevis/intyg  - - - - Till Kl-kontoret personalenheten.  

 Medarbetar- och lönesamtal Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter. 

 Körtillstånd, blankett 
 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter upphörd anställning. 

 Medgivande att öppna post, blankett Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras när e-postkontot avslutas. 

 Beställning ID-kort, blankett - - - - Till ansvarig kontaktperson för 
beställning av ID-kort.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Individuellt avtal om distansarbete Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter upphörd anställning. 

 Nybeställning av anknytning  - - - - Till serviceförvaltningen IT-
avdelningen. 

 Ändringsbegäran för telefonkatalogen  - - - - Till serviceförvaltningen IT-
avdelningen. 

 Intyg över anställning Papper  Chef/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Löneadministration      

 Arvoden (politiker m.fl. ) Papper/digital  Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=10 år Om pensionsgrundande bevaras det i 
personalsystemet.  

 Ersättningar t.ex. reseersättningar, 
traktamenten och sjukvårdskvitton 

Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter 2 år om utbetalning skett 
via lönesystemet, annars 10 år. 

 Körjournaler om grund för bilersättning Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=6 år Underlag för eventuell skatterevision. 
Gallring efter 6 år om utbetalning 
skett via lönesystemet, annars 10 år.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Flextidssammanställningar Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Jourjournal Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=3 år Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 Övertidsjournal Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=3 år Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  B Ingår i delegationsbeslut. 

 Tjänstgöringsrapporter Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Läkarintyg Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter.  

 Amos högriskskydd Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Löneunderlag för beräkning av lön t.ex. 
semester-/timlistor, ob-listor, timrapporter, 
sjukanmälningar och försäkran för sjuklön 

Papper/digital Personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter 2 år om utbetalning skett 
via lönesystemet, annars 10 år.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Ledighetsansökningar: kortare än 6 
månader 

Papper/ digital Personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Ledighetsansökningar: barn-, studie och 
tjänstledigheter över 6 månader 

Papper/ digital Personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

B/G=2 
år 

Får gallras efter 2 år om uppgifter om 
tid och orsak till ledighet framgår av 
handlingar där varje anställds 
uppgifter om när- och frånvaro under 
kalenderåret finns bevarad.  

 Byte av semesterdagstillägg Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Vikariatsförordnande/överenskommelse Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

B Ingår i delegationsbeslut. 

 Bilersättningsavtal - - - - Till Kl-kontoret personalenheten.  

 Utanordning/överenskommelse – 
uppdragstagare utan F-skattsedel 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

04.07 Uppsägning      

 Avgångssamtal - vid egen uppsägning av 
tjänst-mall  

Papper Chef  GIA Efter godkännande till Kl-kontoret 
personalenheten.  

 Avslut av anställning på grund av pension - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
 

 Egen uppsägning av tjänst - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Underrättelse om uppsägning på grund av 
personliga skäl 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter om hälsotillstånd. 
Utredningen diarieförs inte förrän 
beslutet fattats. 

 Uppsägning pga. arbetsbrist Papper/digital Personalakt/
diariet 

Pnr/ 
diariekod 

B Till Kl-kontoret personalenheten om 
handlingen berör enskild. Handlingar 
som berör en hel grupp diarieförs och 
förvaras i diariet.  

 Betyg över anställning - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Arbetsgivarintyg Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Avslut av anställning – checklista 
 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Avtal om avgångsvederlag/ersättning - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

04.05 Personalsociala ärenden 
     

 Misskötsamhetsärenden 
- påminnelse utifrån 

anställningsavtalet 
- beslut, meddelande om avstängning 
- dokumentation 
- underlag 
- protokoll från överläggningar m.m.  

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
chef 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

Se 
anmärkn
ing/B/
G 

Till Kl-kontoret personalenheten om 
ärendet leder till och är underlag för 
ett disciplinärende eller beslut om 
uppsägning. Övriga gallras efter 
upphörd anställning.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Disciplinärenden 
- beslut 
- dokumentation 
- underlag 
- protokoll från överläggningar m.m. 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Rehabiliteringsärenden 
- utredningar 
- kontrakt 
- planer 
- beslut 
- utlåtanden 
- läkarintyg (första läkarintyget 

bevaras) 

Papper/digital  Rehabilit-
eringssystem 

Pnr B=5 Sekretess 39 kap. 1§ och 2§ OSL. 
Pappershandlingar som bifogas som 
pdf får efter kontroll gallras vid 
inaktualitet. Skrivs ut och skickas till 
kommunarkivet 5 år efter sista 
anteckning av KL-kontoret 
Personalenheten. Övriga läkarintyg 
kan gallras efter notering i system. 
Om pappershandlingar inte skannas 
in i systemet översänds handlingarna 
5 år efter sista anteckning till 
kommunarkivet.  

 Omplacering 
- utredning om omplacering 
- beslut 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Upphävande av sekretess - - - - Skriftlig fullmakt från medarbetare 
om att någon annan får ta del av 
handlingar som omfattas av sekretess.  
Till KL-kontoret personalenheten. 

 Sjukersättning      

 Beslut om anställnings upphörande – hel 
sjukersättning 

- - - - Skickas med Försäkringskassans 
beslut till Kl-kontoret 
personalenheten 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Beslut om omreglering av anställning - - - - Skickas med Försäkringskassans 
beslut till Kl-kontoret 
personalenheten. 

04.03 Arbetsmiljö 
     

 Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig 
uppföljning 

Papper/digital  Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod/ 
kronologisk 

B=5 år 
/GIA 

Sammanställningar och 
myndighetsspecifik dokumentation 
bevaras. Övrigt gallras vid 
inaktualitet. 

 Arbetsmiljöutredningar Papper/digital  Diariet/när-
arkiv 

Diariekod B=5 år Avser t.ex. teamutveckling, 
kartläggning av psykosociala 
förhållanden, utredning om 
inomhusmiljö, mätprotokoll 
bullermätningar. 

 Anmälan av tillbud/risk Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Arbetsskadeärenden (anmälan, läkarintyg, 
utredning, ansökan och beslut om 
ersättning) 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten.  

 Krishantering – checklista Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Fysisk skyddsrond- checklista alt. enkät Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
enkätsystem 

Verksamhet 
 

G=5 år Om enkät görs så kan den gallras 
efter att en sammanställning gjorts, 
vilken bevaras. Checklista kan gallras 
efter 5 år.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Medarbetarenkät Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
enkätsystem 

Verksamhet GIA Enkäten kan gallras efter att en 
sammanställning gjorts, vilken 
bevaras. 

 Riskbedömning och handlingsplan Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter.  

 Friskfaktorer och handlingsplan Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
nämnd till förvaltningschef 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras vid förändring eller vid 
anställningens upphörande. 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras vid förändring eller vid 
anställningens upphörande. 

 Delegering/Uppgiftsfördelning elarbeten - 
blankett 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras vid förändring eller vid 
anställningens upphörande. 

 Glasögon – privata, ersättning Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=10 Lämnas till chef - kvitto bifogas. 

 

Projekt och utredningar 
 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       

https://redigera.kalmar.se/vls/?docrecno=238715
https://redigera.kalmar.se/vls/?docrecno=238715
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Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

02.09 Utredningar      

 Handlingar av vikt av för ärendets belysning Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Uppdragsbeställningar kan även 
förekomma vid utredningar. 

 Övrigt utredningsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare  

Namn/ 
diariekod 

GIA  

02.09 Projekt 
     

 
Obligatoriska handlingar 

     

 Förstudierapport Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektdirektiv Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Projektdokument enligt kommunens 
projektmodell. I alla projekt ska de 
obligatoriska dokumenten bevaras. 
Som deltagare i externa projekt med 
annan part används ofta deras 
projektmodell. Motsvarande 
dokument hanteras i de fallen enligt 
denna plan.  

 Projektplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Lägesrapport Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Slutrapport Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Uppföljningsrapport Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Mötesanteckningar – styr- eller 
projektgrupp 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 
Stödjande handlingar     

 

 Uppdragsbeställning av förstudie 
 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år De stödjande dokumenten bevaras 
om de upprättas. Bör diarieföras. 

 Aktivitetslista Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Intressentanalys Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Kommunikationsplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Kravspecifikation Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Milstolpeplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Målbeskrivning Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Projektbudget Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektkalkyl Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektregler Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Swot-analys Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Riskanalys Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Ändringsbegäran Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

02.09 EU-projekt och andra externt 
finansierade projekt 

     

 Ansökan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 

 Beslut/utfästelse om finansiering Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Avslag på ansökan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Begäran om förtydligande (clarifications) Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektkontrakt  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Partnerskapskontrakt - samverkansavtal Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Begäran om ändringar i kontrakt Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Godkännande av kontraktsändring Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Delrapporter  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Slutrapport  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Korrespondens av betydelse Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Korrespondens som dokumenterar 
avgöranden, överenskommelser m.m. 
av långsiktig betydelse. 

 Korrespondens av tillfällig betydelse eller 
rutinmässig karaktär 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

GIA  

 Avvikelserapport Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Förstudie/interna möten Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Aktivitetsplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Budget Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektorganisation med adressförteckning 
samt styrgrupp, ev. referensgrupp, 
fördelning WP 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Swot-analys Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Anvisningar/manualer från bidragsgivaren Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Projektdagbok Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Tekniska rapporter Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Utvärderingar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Enkäter Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

- GIA Gallras efter sammanställning. 

 Sammanställning av enkäter Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Personal      
 Tidrapporter Papper/digital Ansvarig 

handläggare 
Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Lönespecifikationer Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Löneintyg från personalenheten Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Anställningskontrakt Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 CV Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Sociala kostnader (SKL) Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Reserapporter Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Interna reseräkningar - utlandet Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Reseräkning - utdrag ur självservice Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Biljetter/boarding cards Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 
Seminarier och möten 

     

 Program/agenda Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 

 Signerade deltagarförteckning Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Minnesanteckningar/protokoll Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 

 Minnesanteckningar interna möten Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 
Ekonomi 

     

 Plan för fördelning av eventuella 
gemensamma kostnader för parterna 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Betalningsavi (Financial notes) Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Avi betalning av finansiär Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Utbetalningsuppdrag och betalningskvitto 
på betalningar till andra till andra partner  

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Om Kalmar kommun är leadpartner. 
Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Begäran/ansökan om utbetalning 
(rekvisition) 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Utdrag ur huvudbok (transaktionslista från 
ekonomisystemet) 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Vidimerade fakturakopior Papper Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Betalningskvitto/begäran om befrielse att 
lämna betalningskvitto 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 
Upphandling 

     

 Upphandlingsdokument Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5år t.ex. förfrågan med bilagor, teknisk 
beskrivning, offerter/anbud, 
protokoll, kontrakt, skärmdump av 
annons. Se Kommungemensam 
verksamhetshandbok. 
Inköpsprocessen med tillhörande 
dokument. 

 Kommunens upphandlingspolicy Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 
Revision 

     

 Revisionsintyg Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år t.ex. kommunens revisorer, 
Tillväxtverket - FLC certificate. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Intyg Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Genomförd "on the spot audit". 

 
Marknadsföring 

     

 Pressmeddelande Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Namn/ 
kronologisk 

GIA   

 Tidningsartiklar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Broschyrer och informationsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Annonser  Papper/digital  Ansvarig 
handläggare/
G: 

Namn/ 
kronologisk 

GIA   

 Affischer Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Information på hemsidor, bloggar och 
sociala medier 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B= 5 år   

 Presentations- och utbildningsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Namn/ 
kronologisk 

 G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     

       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Fotografier, ljud och film Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år t.ex. på marknadsföringsmaterial, 
utförda aktiviteter, intervjuer. 

 Ritningar och modeller Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Kommunikationsplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2015-12-16 

 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 december 2015 
 

§ 114 

Svar på motion (MP) ”Fler ute/naturförskolor till 
Kalmars barnfamiljer” 

Dnr BUN 2015/0924 

Handlingar 
- Motion MP ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2015-10-27. 

Bakgrund 
Miljöpartiet yrkar i motion ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”: 
• att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun 
• att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola 

i varje skolområde 
• att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka 

utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor. 

Yttrande 
Förvaltningskontoret har, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, 
upprättat förslag till svar på motionen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har 
som ambition att kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av 
uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut 
utifrån enhetens förutsättningar. 
 
Förvaltningarna avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturför-
skolor vid nybyggnation eller utökning av avdelningar på enheten. Idag erbjuds 
i sex av sju geografiska nätverk uteverksamhet på olika sätt. Kompetensutveck-
ling och ökade kunskaper inom området på förskolorna kommer fortsätta att 
uppmuntras. 
 
Förskolecheferna har med stöd av skollagen rätt att i stor utsträckning utforma 
sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns och den verksamhetsidé 
och profil som önskas. Allt för att uppfylla de mål och ambitioner som styr 
verksamhetens väg mot barnens lärande och för att utveckla kunskapsområden 
som t.ex. matematik, svenska, naturvetenskap och teknik. 
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Barn- och ungdomsnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2015-12-16 

 
Det finns idag en stor ambition och kunskap inom området/metoden 
utepedagogik och många av förskolorna arbetar utomhus med sin verksamhet. 
Intresset är stort av att veta mer och därför finns fortbildning och lära av 
varandra-forum när så önskas och ligger i linje med prioriterade målområden. 
Dilemman är att dessa ”uteverksamheter” ofta drivs av eldsjälar och att 
efterfrågan är olika stor i olika områden och åldersgrupper på barnen. 
Förskolorna har också mer eller mindre optimala förutsättningar genom 
geografiska lägen, söktryck på platser, intresserade vårdnadshavare och så 
vidare. 

Enligt skollagen ska barn erbjudas förskoleplats inom fyra månader och detta 
uppfylls. Dock kan inte alltid plats i annat område garanteras. Plats erbjuds då i 
det egna upptagningsområdet inom denna tid. 

Inför nybyggnation och utökning av avdelningar kan huvudmannen 
uppmuntra förskolechef och enhet att fundera kring uteförskola som 
alternativ. Dessa diskussioner kan också föras vid resursdialogerna och vara 
aktiviteter i verksamhetsuppdragen, om de bedöms öka måluppfyllelsen. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

- Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som 
svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturför-
skolor till Kalmars barnfamiljer. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

 

Sekreterare 
Iréne Jonsson 
 

Justeras 
 
Lasse Johansson Pelle Sederkvist 
Ordförande  
 



 

 
 

 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret    

Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│liselott.goth-hallgren@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Liselott Göth-Hallgren 2015-10-27 BUN 2015/0924 
0480-45 30 06 

 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden 

 
 

Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till 
Kalmars barnfamiljer" 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

- Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som 
svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturför-
skolor till Kalmars barnfamiljer. 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Miljöpartiet yrkar i motion ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer”: 
• att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun 
• att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola 

i varje skolområde 
• att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspeda-

gogiken i kommunens förskolor och grundskolor. 

Sammanfattning av svar på motionen 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har 
som ambition att kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av uteför-
skola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut utifrån en-
hetens förutsättningar. 
Vi avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid ny-
byggnation eller utökning av avdelningar på enheten. I dag kan vi i sex av sju 
geografiska nätverk erbjuda uteverksamhet på olika sätt. 
Kompetensutveckling och ökade kunskaper inom området på förskolorna 
kommer fortsätta att uppmuntras. 
 
Förskolecheferna har med stöd av skollagen rätt att i stor utsträckning utforma 
sin verksamhet utifrån de förutsättningar som finns och den verksamhetsidé 
och profil som önskas. Allt för att uppfylla de mål och ambitioner som styr 
verksamhetens väg mot barnens lärande och för att utveckla kunskapsområden 
som ex. matematik, svenska, naturvetenskap och teknik. 
Vi ser idag att vi har en stor ambition och kunskap inom området/metoden 
utepedagogik och många av förskolorna arbetar utomhus med sin verksamhet. 
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Intresset är stort av att veta mer och vi har därför fortbildning och lära av 
varandraforum när så önskas och ligger i linje med prioriterade målområden. 
Dilemman vi har är att dessa ”uteverksamheter” ofta drivs av eldsjälar, efterfrå-
gan om dessa verksamheter är olika stor i olika områden och åldersgrupper på 
barnen. Vi ser också att förskolorna har mer eller mindre optimala förutsätt-
ningar genom geografiska lägen, söktryck på platser, intresserade vårdnadsha-
vare osv. 
Enligt skollagen ska barn erbjudas förskoleplats inom fyra månader och detta 
uppfyller vi. Dock kan vi inte alltid garantera plats i annat område. Plats erbjuds 
då i det egna upptagningsområdet inom denna tid. 
Inför nybyggnation och utökning av avdelningar kan huvudmannen uppmuntra 
förskolechef och enhet att fundera kring uteförskola som alternativ. Dessa dis-
kussioner kan också föras vid resursdialogerna och vara aktiviteter i verksam-
hetsuppdragen, om de bedöms öka måluppfyllelsen. 
Förslag till svar på denna motion, är framtagen i samråd med södermöre kom-
mundelsnämnd. 

Utgångspunkt 
Enligt skollag och läroplan är det förskolechefen som har ansvaret för sin or-
ganisation 
Skollagen: 2 kap - Huvudmän och ansvarsfördelning 
2 kap. 10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisa-
tion och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och ele-
vernas olika förutsättningar och behov.  
Läroplan för förskolan: 2.7 Förskolechefens ansvar 
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig perso-
nal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksam-
heten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.  
Förskolans uppdrag: ur Skollagen 1 kap. 
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers ut-
veckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Förskolornas förutsättningar 
Kalmar kommun (barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommun-
del) har 19 förskoleenheter, uppdelade i 7 geografiska nätverk. I dessa nätverk 
har förskolorna olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.  
Förskoleenheternas yttre förutsättningar kan vara: 

• antal barn, avdelningar och anställd personal  
• i hur många olika hus och/eller olika adresser man har sin verksamhet 
• personalens specialkompetenser 
• förskolor som finns centralt i Kalmar och förskolor mer i landsbygd 

och på mindre orter 
• byggnationer 
• efterfrågan av förskoleplatser 

Förskolornas inriktningar 
Många av förskolorna i Kalmar har idag eller håller på att arbeta fram en ge-
mensam verksamhetsidé/profil eller inriktning för sitt pedagogiska arbete och 
sin verksamhet på enheten. Detta bidrar till en tydlighet inom och utom organi-
sationen och knyter samman enheten i hur verksamheten ska utformas (dvs. 
hur man arbetar, vilka förutsättningar som finns och/eller behövs) för att bar-
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nen ska ha möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med målen i våra styrdo-
kument. 
Några inriktningar kan vara: 

• Uteförskola/uteavdelningar/utepedagoger  
• Reggio Emilia inspiration 
• Interkulturellt förhållningssätt 
• Jämställdhet 
• Utifrån ämnen – ex. matematik, språkutvecklande arbetssätt, naturve-

tenskap och teknik 

Kompetensutveckling 
I Kalmar finns en långsiktig central kompetensutvecklingsplan för personalen i 
våra verksamheter. Denna plan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och 
fokuserar på några noga utvalda områden/ämnen som bedöms höja måluppfyl-
lelsen för barn och elever i vår verksamhet. 
Dessa är för förskolans del: 

• Kurs i pedagogisk dokumentation, under ett läsår 
• Kurs i språkutvecklande arbetssätt, under ett läsår 
• Matematiklyftet, under ett läsår 
• NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), en förskola deltar 
• Ämnesgrupper i matematik och svenska, samtidigt och i samarbete med 

grundskolans ämnesgrupper 
Utöver dessa insatser arbetar man med kompetensutveckling även på enheter-
na, utifrån de utvecklingsområden och behov som är identifierade. 

Vårdnadshavarens val av förskola 
Vårdnadshavare har valfrihet att ansöka om barnomsorg på den förskola man 
önskar, även utanför det upptagningsområde familjen bor i. 
Man kan ansöka om annan förskola av olika skäl; geografisk placering, försko-
lans inriktning m m. Ansökan ska ske senast 4 månader innan man är i behov 
av förskoleplats. 
Förskoleenheten, som familjen geografiskt tillhör, är den som man i första 
hand blir erbjuden plats på, om man ej ansökt och blivit erbjuden plats på an-
nan förskola. Då förskolorna har olika yttre förutsättningar, innebär då detta att 
familjen erbjuds plats på den avdelning där en ledig förskoleplatsplats finns. 

Nuläge 
Alla förskolor arbetar mot samma mål i våra styrdokument dvs. innehållet i 
verksamheten (vad). De har stor frihet i att utforma och organisera sin verk-
samhet på olika sätt (hur) och utifrån sina förutsättningar. En stor del av för-
skolorna är Grön flagg-certifierade (13 av 19) vilket innebär att man arbetar 
målmedvetet med miljön. 
I alla geografiska nätverk utom ett, finns förskolor som arbetar med utepeda-
gogik på olika sätt som: 

• Uteförskola/Naturförskola 
• Utepedagoger 
• Uteavdelningar 
• Allt man kan göra inne kan man göra ute (pedagogisk miljö ute) 
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Vid de månatliga mötena där förskolecheferna träffas, diskuteras kontinuerligt 
bl.a. behov av kompetensutveckling, likvärdig förskola, måluppfyllelse och gift-
fri förskola I det forumet har också en diskussion med projektledaren för 
”Skälbyträdgården” och aktiviteter för förskolan, påbörjats. 
 
I slutet av oktober kommer pedagoger att få en föreläsning av Torsten Kellan-
der (välkänd forskare och utepedagog) kring Innovativt lärande i utemiljöer. 
Han delar även med sig av erfarenheter från Malmö stad där han har fått pris 
för skapandet av den mest innovativa skolgården. 
På höstlovet 2016 kommer åter SkolpratKalmar att genomföras där personal 
genom korta föredrag lär av varandra – innehåll och metoder i undervisningen. 

Utmaningar och framtid 
Barnkullarna ökar i Kalmar och vi bygger och utökar både med avdelningar och 
nya förskolor för att möta upp det stigande behovet av förskoleplatser. 
I Kalmar kan vi idag erbjuda familjerna plats för sina barn inom de lagstadgade 
fyra månaderna. Dock inte alltid på en förskola i ett annat upptagningsområde 
än det egna.  
Vi har ibland dilemmat att familjen endast önskar plats på en avdelning med 
uteprofil. Om denna avdelning/förskola inte har några lediga förskoleplatser 
tackar man då nej till ledig och erbjuden plats på en annan avdelning. Samma 
sak gäller det omvända när man som familj tackar nej till erbjuden plats på ute-
förskola. Man väljer då ibland att stå kvar i förskolekön tills plats blir ledig på 
önskad förskoleavdelning. Ofta är det familjer med de äldre barnen som önskar 
uteförskola/naturförskola. 
Då alla barn enligt skollagen ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader i 
närheten av bostaden, måste vi kunna erbjuda plats på förskolan där det finns 
lediga förskolplatser. Detta kan bli problematiskt med snäva profiler nu när 
barnkullarna ökar och behovet av förskoleplatser ökar. 
 
En uteförskola/naturförskola behöver vissa inre och yttre förutsättningar. 
Dessa finns inte på alla förskolor eller i alla nätverk. 
 
Att arbeta i och med en uteförskola/naturförskola som ”metod” för det läran-
deuppdrag som förskolan har, kräver en engagerad och kunnig personal inom 
området. Det behövs också en väl genomtänkt organisation för exempelvis 
personalplanering så verksamheten inte ”står och faller” med eldsjälarna. 
 
I dialog med förskolecheferna kan huvudmannen uppmuntra till att fundera 
över alternativet uteförskola exexpelvis under resursdialogen eller när man pla-
nerar för utökning eller nybyggnation på förskoleenheten. På detta vis skulle 
det bli en del i den planering som görs för förskolans resurser och utökningen i 
syfte att öka måluppfyllelsen och valfriheten för barnens vårdnadshavare. 
Detta kan också vara aktiviteter som görs för en ökad måluppfyllelse i verk-
samhetsuppdragen. 
 
 
 
Mats Linde Liselott Göth-Hallgren 
Förvaltningschef Planeringssekreterare 



MOTION         2015-10-14 
     
FLER UTE/NATURFÖRSKOLOR TILL KALMARS BARNFAMILJER! 
 

    
I arbetet för att skapa en giftfri förskola och skola är det i utemiljön som är det allra bästa 
att vara. Det finns mycket forskning och beprövad erfarenhet som visar att barn håller sig 
friskare när de får vistas mycket ute.  Alltfler barn idag växer upp med olika astma- och 
allergisjukdomar. Det finns många barnfamiljer som kan intyga om hur deras barn sällan 
är sjuka när de fått gå i en ute/naturförskola. Ytterligare forskning visar att barn stärker 
sin minnes- och koncentrationsförmåga i utemiljön, vilket förbättrar lärandet.  
 
Barn har i modern tid blivit mer stillasittande och många barn ägnar en stor del av sin 
fritid inomhus. Det är av största vikt att träna våra barn att vara och röra sig ute dagligen. 
Våra barn spenderar en stor del av sin tid i förskola och skola och det är där vi har chans 
att ge alla barn denna möjlighet. Redan idag är det en stor del av förskolornas verksamhet 
som bedrivs utomhus, men det är få i Kalmar som verkligen specialiserat sig på att vara en 
uteförskola, eller naturförskola som det ofta kallas. Ju äldre eleverna blir desto mer avtar 
lärandet i utemiljön. Detta är något vi vill vända. Elever i alla åldrar behöver sin närmiljö 
som lärmiljö. Det behövs bättre förutsättningar för pedagoger och skolor att utveckla detta. 
Som resurs och möjlig samarbetspartner har vi Torslunda forskningsstation på Öland som 
bland annat specialiserat sig på utomhuspedagogik och lärande i närmiljön.  
 

En annan fördel med utemiljön är också att den är en lokal som inte kostar något. 
Lokalkostnaderna för förskolor och skolor är dyra pengar och Kalmar har ett stort 
lokalbehov både vad gäller förskolor och skolor. Om vi använder oss mer av utemiljön så 
kan vi på samma gång som vi gör en friksvårdssatsning på våra barn oockså spara pengar. 
I många fall kan fler byggnader bli aktuella som förskola om verksamheten främst är tänkt 
att bedrivas utomhus.  
  
Möjligheten för alla barnfamiljer att välja 
I Kalmar har vi uteförskolor på några enstaka platser, en för 5-åringarna på Värsnäs 
(Lindsdalsnätet) och en för 5-åringarna på Skälby (Vasanätet). På senaste tiden är det 
ytterligare några uteavdelningar som öppnats. Miljöpartiet vill se att kommunen stödjer 
dessa initiativ och ger en reell möjlighet för alla barnfamiljer att låta sina barn gå i en 
ute/naturförskola. Oavsett skolområde så ska möjligheten finnas att välja en förskola för 
sina barn som i huvudsak bedriver sin verksamhet utomhus. Idag finns inte den 
möjligheten för alla familjer.   
 

Rektorer och förskolechefer är de som ansvarar och beslutar över sin verksamhets 
inriktning, men politik och förvaltning kan pusha på och ge stöd för en önskad utveckling.   
 

Miljöpartiet yrkar därför på; 
 

- att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun. 
 

- att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola i varje 



skolområde. 
 

- att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i 
kommunens förskolor och grundskolor. 

 
 

Patricia Vildanfors (MP) 
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Kommunfullmäktige 

 

Yttrande över Landstingets i Kalmar län 
ansökan om att bilda regionkommun  
Förslag till beslut 
Kalmar kommun tillstyrker Landstinget i Kalmar läns ansökan om ändring av 
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att även 
Landstinget i Kalmar län omfattas av lagen. 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Landstinget i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande 
över Kent Johanssons rapport Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län samt 
landstingsstyrelsen Utgångspunkter för den fortsatta processen.  

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med 
Regionförbundet i Kalmar län påbörja arbetet med att förbereda en ansökan 
om att Landstinget skall överta det regionala utvecklingsansvaret från 
Regionförbundet från och med januari 2019. 
 
Kent Johansson har anlitats som särskild utredare för att ansvara för den 
förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga 
länsorganisationer.  
 
Landstingsstyrelsen har noterat slutrapporten och har för avsikt att föreslå att 
landstingsfullmäktige hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i 
Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett 
direktvalt regionfullmäktige. 
 
Inför landstingsfullmäktiges beslut vill landstingsstyrelsen inhämta 
kommunernas ställningstagande och föreslår kommunerna att tillstyrka 
förslaget. Remissvaret ska vara landstinget tillhanda senast den 17 februari 
2016. 

Yttrande 
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Kalmar kommun ser positivt på att bilda en regionkommun vilket medför ökat 
demokratiskt inflytande och en tydligare samordning. 
 
Synpunkter på kapitel 9.1 i Kent Johanssons rapport 
 
Det behövs en tydligare beskrivning av roller och ansvar mellan Länsberedning 
och Regional utvecklingsnämnd. Vi uppfattar förslaget som att alla frågor om 
regional tillväxt och utveckling ska behandlas av Länsberedningen, även frågor 
om finansiell fördelning.  
 
Vi saknar beskrivning av vilka regionala utvecklingsinsatser som kan komma 
ifråga för kommunernas finansiering. Därför kan vi inte ta ställning till den 
fortsatta finansieringen.  
 
Vi tillstyrker förslag på namn av regionkommunen. Namngivning av 
beredningen bör i linje med detta heta Regionberedningen istället för 
Länsberedningen.  
 
Det är viktigt att det blir tydligt att ansvaret för kollektivtrafik ligger på 
Regionkommunen och inte på länets kommuner. Vi förutsätter att 
tidtabellsfrågor och övrigt inflytande över trafikfördelning m.m. är strategiska 
frågor och hanteras av Länsberedningen där kommunerna har möjlighet att 
framföra synpunkter.  
 
Kommentarer på landstingsstyrelsens utgångspunkter för den fortsatta 
processen  
 
”Ledamöterna i regionfullmäktige ska ha möjlighet till minst ett ytterligare 
politiskt uppdrag inom ett tydligt politikerområde”.  
 
Vi konstaterar att 67 ledamöter i regionfullmäktige ska ha minst ytterligare ett 
politiskt uppdrag inom regionkommunen. Det är svårt att bedöma behovet av 
politiska uppdrag men antalet uppdrag förefaller omfattande. 
 
”De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan de olika ansvarsområdena 
som den nya regionkommunen ansvarar för.” 
 
Otydligt vilka ansvarsområden som finns utöver regionala utvecklingsfrågor 
samt hälso- och sjukvård. Dessa bör i så fall vara prioriterade i förhållande till 
övriga ansvarsområden.  
 
”De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan majoritet och opposition.” 
 
Fördelning av uppdrag tordes spegla valresultatet och inte jämt fördelas. I 
övrigt styr lagen om proportionellt valsätt fördelning av platser.   
 
”Ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott ska jämnt spegla de olika 
politiska ansvarsområdena. Regionråd ska finnas för väldefinierade 
politikerområden, varav regional utveckling och hälso- och sjukvården utgör 
två självklara.” 
 
Vi kan i underlaget inte följa tankarna på hur många regionråd som ska utses.  
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”Kostnaden för den nya politiska organisationen får inte överstiga den samlade 
kostnaden för de tidigare landstingets och regionförbundets politiska 
organisationer.” 
 
Vid en sammanslagning förutsätts att effektivitet och en översyn av kostnader 
är bärande tankar i arbetet. Ambitionsnivån i utgångspunkterna förefaller låg då 
kostnaderna inte omprövas.  
 
”Den förvaltningsmässiga linjeorganisationen ska bibehållas.” 
 
Även här förutsätter vi att en översyn av organisation, effektivitet och 
kostnader görs för att möta framtida utmaningar för regionkommunen.  
 
 
 
 
Anders Saur   Jonas Sverkén 
verksamhetsutvecklare kanslichef 
 
 
 
Bilagor: 
Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde den 14 december 
2015, § 225. 
 
Landstingets begäran om yttrande angående ansökan om att bilda 
regionkommun den 15 december 2015. 
 
Rapport: Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län, Kent Johansson den 20 
november 2015. 
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Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2015 

§ 225 Diarienummer 150275 

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 

Beslut  
1. Landstingsstyrelsen noterar slutrapport ”Regionala utvecklingsansvaret i 
Kalmar län – en redovisning av förutsättningarna för att bilda regionkommun 
i Kalmar län” till protokollet.  

2. Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå att landstingsfullmäktige hos 
regeringen ansöker om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen 
och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige.  

Inför landstingsfullmäktiges beslut ska kommunernas ställningstagande 
inhämtas. Landstingsstyrelsen beslutar att sända förslaget på remiss till 
länets kommuner och föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget.  
Remissvaret ska vara landstinget tillhanda senast den 17 februari 2016.  

3. Landstingsstyrelsen ger kommunerna möjlighet att lämna kommentarer, 
på uppdrag, finansiering, politisk organisation för det regionala 
utvecklingsuppdraget samt namn för den nya regionkommunen, avsnitt 9.1 i 
Kent Johanssons rapport. 

Landstingsstyrelsen ger även kommunerna möjlighet att lämna kommentarer 
på landstingsstyrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer att 
ingå i kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för 
nästa mandatperiod.  
Kommentarerna ska vara landstinget tillhanda i samband med remissvaret 
enligt punkt 2.  

Bakgrund 
Uppdraget 

Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med 
Regionförbundet i Kalmar län att påbörja arbetet med att förbereda en 
ansökan om att Landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från 
Regionförbundet från och med januari 2019.  
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Kent Johansson har anlitats som särskild utredare för att ansvara för den 
förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga 
länsorganisationer. 

Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag 
som beskriver  

- regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län  

- förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft 
utanför lag om samverkansorgan ska hanteras  

- förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya 
regionala utvecklingsuppdraget  

- förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för 
det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras  

- förslag till tidplan för genomförande  

Uppdraget ska redovisas för regionförbundets styrelse och 
landstingsfullmäktige i februari 2016. Innan ett slutligt ställningstagande kan 
ske ska landstinget inhämta ställningstagande i frågan från samtliga tolv 
kommuner i länet.  

I uppdraget ingår även att lämna förslag om den politiska styrningen av 
kollektivtrafiken i länet.  
Redovisning av slutrapport och förslag 

Kent Johansson har nu redovisat sin slutrapport för landstingsstyrelsen. Av 
Kent Johanssons rapport följer att avsikten att bilda regionkommun kan 
verkställas genom  

a t t Landstingsstyrelsen beslutar att sända förslag om bildande av 
regionkommun i Kalmar län på remiss till länets kommuner där man föreslår 
att kommunerna tillstyrker att Landstingsfullmäktige hos regeringen ansöker 
om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630) så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det 
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. 

 I samband med remissförfarandet ger Landstingsstyrelsen 
samtidigt kommunerna möjlighet att inför den fortsatta processen lämna 
synpunkter på landstingsstyrelsens syn på den nya regionkommunens 
uppdrag, namn, finansiering samt politisk organisation för det regionala 
utvecklingsansvaret. Vidare får kommunerna ge sin syn på några av de 
principer som kommer att ingå i kommande arbete att forma den politiska 
organisationen för nästa mandatperiod samt förslaget till utformning av den 
politiska styrningen av kollektivtrafiken samt  

a t t efter kommunernas remissvar behandlar Landstingsfullmäktige 
frågan om att hos regeringen ansöka om ändring av Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län 
omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt 
regionfullmäktige 

När regering och riksdag tillstyrkt ansökan fullföljs bildandet av 
regionkommun. Avtal och överenskommelser görs mellan berörda parter om 
de olika regleringar som behöver göras för att slutligt genomföra förändring 
av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. 
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Regionförbundets styrelse bör, i samband med att man tar del av 
utredningsuppdraget, besluta om  

a t t  göra en genomgång av rapportens förslag för att ta ställning till 
om vissa förslag som presenteras i rapporten kan initieras och genomföras 
under innevarande mandatperiod.  
Förslag och remiss 

Efter genomgång av slutrapporten föreslås att landstinget fullföljer avsikten 
att ansöka om att ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet. Inför 
landstingsfullmäktiges beslut ska kommunernas ställningstagande inhämtas. 
Förslaget sänds på remiss till länets kommuner och kommunerna föreslås att 
tillstyrka förslaget.  Remissvaret ska vara landstinget tillhanda senast den  
17 februari 2016. Landstingsfullmäktige behandlar frågan den 24 februari 
2016. Kommunernas ställningstagande ska redovisas i ansökan. 
Utgångspunkter för den fortsatta processen 

Kent Johanssons rapport utgör underlag för det fortsatta arbetet. I rapporten, 
avsnitt 9.1, beskrivs de förutsättningar som bör gälla för bildandet av 
regionkommun.   

Vad gäller den politiska organisationen i övrigt i Region Kalmar län 2019-
2022 ska en parlamentarisk arbetsgrupp ta fram en ny organisation under 
våren 2018 och beslutas av landstingsfullmäktige i juni 2018. Organisationen 
ska formas utifrån följande utgångspunkter och tankar. 

- Framtida utmaningar måste ligga till grund för utformningen av den 
politiska organisationen.  

- Regionfullmäktige ska bli en tydligare arena före regional debatt och 
politiskt utbyte. 

- En politisk organisation som bygger på tydliga ansvarsområden. 
- Ledamöterna i regionfullmäktige ska ha möjlighet till minst ett 

ytterligare politiskt uppdrag inom ett tydligt politikerområde. 
- De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan de olika 

ansvarsområdena som den nya regionkommunen ansvarar för. 

- De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan majoritet och 
opposition. 

- Ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott ska jämnt spegla de 
olika politiska ansvarsområdena. Regionråd ska finnas för väl-
definierade politikerområden, varav regional utveckling och hälso- 
och sjukvården utgör två självklara. 

- Nya tankar kring beredningsformerna för hälso- och sjukvårdens 
frågor ska utvecklas utifrån framtidens utmaningar för hälso- och 
sjukvården. Utskott i styrelsen kan vara en modell. 

- Kostnaden för den nya politiska organisationen får inte överstiga den 
samlade kostnaden för de tidigare landstingets och regionförbundets 
politiska organisationer.  

- Mötesfrekvensen för de olika politiska organen ska ses över.  
- Den förvaltningsmässiga linjeorganisationen ska bibehållas. 



Landstinget i Kalmar län 
Datum 
2015-12-14 

 
 

Sida 
4(4) 

 

 

Möjlighet för kommunerna att lämna kommentarer inför den fortsatta 
processen 

Kommunerna i länet får, utöver att svara på remissen kring bildande av 
regionkommun, möjlighet att lämna kommentarer på de utgångspunkter som 
redovisats för den fortsatta processen. Kommentarerna lämnas i samband 
med att förslaget om bildande av regionkommun remissbehandlas. 

Handlingar 
1. Skrivelse från Kent Johansson, daterad den 20 november 2015. 
2. Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län – En redovisning av 
förutsättningarna att bilda regionkommun i Kalmar län daterad den  
20 november 2015. 

 

 

 

 

Anders Henriksson (S)  Christer Jonsson (C) 

Ordförande   Justerare  

 

Rätt intygar: Marie Svensson 

 

 
Protokollsutdrag till: Länets kommuner, Krister Björklund, Ingeborg 
Eriksson Gunnarsson och Ann-Sofie Dejke 
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1. Uppdrag och arbetssätt 

Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län har beslutat att man har för 
avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län. I detta avsnitt redovisas besluten att utreda 
förutsättningarna för att bilda regionkommun som från och med januari 2019 ska svara för 
det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. Avsnittet ger också en beskrivning av hur 
utredningsuppdraget har genomförts. 

 
1.1. Uppdrag 
Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att utreda förutsättningarna 
för att ansöka om att landstinget från och med januari 2019 ska få status som regionkommun 
och då överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län i enlighet med lagen om 
regionalt utvecklingsansvar. 

Vidare har man beslutat om ett uppdrag för att redovisa beslutsunderlag som beskriver:  
o den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa 

län, 
o förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om 

samverkansorgan ska hanteras, 
o förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala 

utvecklingsuppdraget, 
o förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala 

utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras samt 
o förslag till tidplan för genomförande. 

I uppdraget ingår även att lämna förslag om den politiska styrningen av kollektivtrafiken i 
länet.  

Kent Johansson, Johansson Sweden Consulting AB har anlitats för att genomföra 
uppdraget. 

 
1.2. Arbetssätt 
Uppdraget har genomförts i nära kontakt och samverkan med företrädare för Landstinget, 
Regionförbundet och länets kommuner. I inledande avsnitt görs beskrivningar av hur 
nuvarande verksamhet, organisation och finansiering har utformats i Kalmar län när det gäller 
det regionala utvecklingsansvaret. Det avslutande avsnittet beskriver förutsättningar och 
slutsatser om landstinget tillsammans med kommunerna önskar fullfölja avsikten att bilda 
regionkommun i Kalmar län. 

Det särskilda uppdraget att lämna förslag om den politiska styrningen av kollektivtrafiken i 
länet har genomförts parallellt med uppdraget om det regionala utvecklingsansvaret. Detta 
uppdrag redovisas i ett särskilt avsnitt i denna rapport. 

Regionförbundets och landstingets kanslier har medverkat genom att presentera underlag 
för att kunna beskriva nuvarande organisation och verksamhetsområden. För beskrivning av 
olika organisationer har uppgifter och beskrivningar hämtats från respektive organisationers 
hemsidor. 

I uppdraget ingår att ge förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya  
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regionala utvecklingsuppdraget. Uppdraget är alltså i denna del begränsat till att lämna 
förslag till politisk organisation för just det regionala utvecklingsansvaret. Att lämna förslag 
på utformning av regionkommunens totala politiska organisation ingår inte i det beslutade 
uppdraget. Inte heller har det ingått i uppdraget att lämna förslag till förvaltningsorganisation.  

Förslag till genomförandeplan och förslag till tidplan för genomförandet ingår i uppdraget. 
Det har däremot inte ingått i uppdraget att lämna förslag till slutliga ekonomiska regleringar 
eller förslag till hur personalfrågor ska regleras vid det slutliga bildandet av regionkommun.  

Möten har genomförts med presidierna för Landstingsstyrelsen, Regionförbundets styrelse 
samt Primärkommunala Nämnden (PKN) för att få underlag och bakgrund till de avvägningar 
som gjorts mellan olika synpunkter och intressen. 

Synpunkter och förslag har även inhämtats vid möten med företrädare för de politiska 
partiernas länsorganisationer.   

I underlaget för uppdraget anges att uppdraget ska redovisas till landstingsfullmäktige i 
januari 2016. Avslutande rapport för utredningsuppdraget redovisas till landstinget och 
Regionförbundet den 20 november 2015. Det ger större möjlighet till remissbehandling i 
länets kommuner innan Landstingsfullmäktige tar slutlig ställning till frågan om att inlämna 
ansökan om regionkommun i Kalmar län. 

Uppdraget ska genomföras i dialog och samverkan med företrädare för de olika parter som 
är berörda. Arbetet har utformats på detta sätt. Det är dock uppdragstagaren som självständigt 
svarar för beskrivningar och slutsatser.   

 
2. Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 
I detta avsnitt ges beskrivningar av några aktörers nuvarande ansvar och roller kopplat till 
regionalt utvecklingsansvar i Kalmar län. Beskrivningen har gjorts kortfattad och förenklad 
för att ge överblick av aktörernas olika roller och ansvar. Beskrivningen av Regionförbundets 
nuvarande uppdrag och organisation har gjorts något mer omfattande. 

 
2.1. Landstinget 
Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård och svarar för barn- och ungdomstandvård samt 
erbjuder tandvård till vuxna. Landstinget är också huvudman för kollektivtrafiken i länet, som 
drivs av trafikförvaltningen Kalmar länstrafik (KLT) med ansvar för regional reseplanering, 
färdtjänst och sjukresor. Fyra av länets folkhögskolor drivs i landstingets regi. 

Landstinget är en demokratiskt styrd organisation med ett direktvalt landstingsfullmäktige 
med 67 ledamöter och med egen beskattningsrätt.  

Landstinget medverkar till finansiering av Regionförbundets verksamhet för regionalt 
utvecklingsansvar.  

 
2.2. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att beslut från riksdagen och regering 
genomförs i länet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statlig verksamhet och att arbeta 
för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor bidrar till en hållbar utveckling i 
länet. 

Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att inom ett flertal politikområden sammanväga  

 2 



frågor inom olika lagutrymmen. 
Verksamheten finansieras genom anslag från riksdag och regering. 
 

2.3. Andra statliga myndigheter 
Det finns flera statliga myndigheter som har i uppdrag att samverka kring olika regionala 
utvecklingsfrågor, men det är några statliga myndigheter som det finns särskilda skäl att 
nämna när det gäller det regionala utvecklingsuppdraget: Trafikverket, Tillväxtverket och 
ESF-myndigheten. 

För Trafikverket handlar det om arbetet med Regional Transportplan och andra 
infrastrukturfrågor. Regionförbundet har uppdrag av regeringen att i samverkan med 
Trafikverket upprätta plan för länets transportinfrastruktur. Planen omfattar investeringar på 
det regionala vägnätet, som i Kalmar län utgörs av samtliga vägar utom E22, riksväg 25 och 
40. Regional transportplan har som utgångspunkt att prioritera åtgärder i transportsystemet 
som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential. I Kalmar län omfattar den 70 Mkr per år. 

Tillväxtverket och ESF-rådet är förvaltande myndigheter för Regionala fonden respektive 
Sociala fonden. Myndigheterna tar emot och gör laglighetsprövning av inkomna ansökningar 
om EU-finansiering. Strukturfondspartnerskapet som Kalmar län ingår i omfattar Småland 
och öarna.  

Regionförbundet ingår i det prioriterande partnerskap som beslutar om prioriteringar av 
projekten. Regionalfonden och Sociala fonden omfattar vardera cirka 100 Mkr per år för 
gemensamma insatser inom Småland och öarna. 

 
2.4. Regionförbundet 
Beskrivningen av Regionförbundets nuvarande verksamhet har utformats så att den också kan 
vara underlag för förslag om uppdrag, organisation och finansiering för en ny regionkommun. 

 
2.4.1. Bakgrund 
Regionförbundet startade sin verksamhet 1 juli 1997. Regionförbundet var då en av fyra 
försöksverksamheter med ändrad regional ansvarsfördelning. Övriga län var Skåne, Gotland 
och Västra Götaland. Formerna för försöksverksamheten var olika. Syftet var att erfarenheter 
av verksamheten i pilotlänen skulle ligga till grund för en regionreform i hela Sverige. 

I Kalmar län övertog Regionförbundet ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna från 
Länsstyrelsen samt uppdrag och verksamheter från landstinget och kommunförbundet i 
Kalmar län. Det övergripande syftet var att utveckla nya former för en ökad demokratisk 
förankring av de regionala utvecklingsfrågorna. 

Försöksverksamheten upphörde vid årsskiftet 2002/2003. Regionförbundet permanentades 
då och ombildades till ett kommunalt samverkansorgan. 

Kommunförbundet i Kalmar län integrerades i Regionförbundet vid två tillfällen dels vid 
starten den 1 juli 1997 och dels den 1 januari 2003. Vid det första tillfället berördes olika 
utvecklingsfrågor typ länsturismen, kompetensutvecklingsfrågor, samhällsutvecklings- och 
miljöfrågor. Andra tillfället handlade om verksamhet som var kopplad till intressebevakning 
för länets kommuner samt frågor som främst rörde vård, omsorg och AV-Media.  

Anställda som berördes av förändringen var till antalet främst kopplade till utföraruppdrag  
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eller olika regionala utvecklingsfrågor. 
 

2.4.2. Organisation 
Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation som är offentligt finansierad 
och som bildats av länets 12 kommuner samt Landstinget. 

Styrelsen är högsta beslutande organ och sammanträder åtta gånger per år. Den består av 33 
ledamöter och 33 ersättare. 22 ledamöter är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget.  

Arbetsutskottet består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet sammanträder en 
gång per månad och förbereder ärenden till styrelsens sammanträden samt fattar beslut på 
delegation från styrelsen. 

När det gäller Regionförbundets uppdrag att utgöra samverkans- och intresseorgan för 
länets kommuner så är det Primärkommunala nämnden (PKN) som svarar för detta uppdrag. 
Nämnden sammanträder åtta gånger per år. Den består av ledamöter från länets kommuner 
och utses av Regionförbundets styrelse.  

I organisationen ingår också ett antal utföraruppdrag. 
Till stöd för Regionförbundets verksamhet finns ett kansli med cirka 70 medarbetare. 

Hälften av medarbetarna är verksamma inom det regionala utvecklingsuppdraget och 
övergripande ledningsfunktioner. Hälften av medarbetarna är huvudsakligen verksamma 
inom uppdrag för primärkommunal samverkan eller något av utföraruppdragen.  

 
2.4.3. Uppdrag 
Följande principiella beskrivning kan göras av nuvarande Regionförbundets uppdrag: 
 

Regionalt utvecklingsuppdrag enligt nationellt uppdrag 
Regionalt utvecklingsuppdrag utifrån regionalt uppdrag 

 
Primärkommunal samverkan 

 
Utföraruppdrag 

 
2.4.4. Regionala utvecklingsuppdraget 
I verksamhetsplan för 2015 beskrivs uppdragen för regionalt utvecklingsansvar i Kalmar län.  
Det är ett nationellt uppdrag enligt lagen om samverkansorgan och ett regionalt uppdrag som 
utformats i samverkan mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län. Det nationella 
uppdraget är likartat för regionförbund i olika delar av landet medan de regionala uppdragen 
kan variera mellan länen. 

Enligt lagen om samverkansorgan ska Regionförbundet: 
o utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting 

avser att genomföra i samarbete med andra parter  
o samordna insatser för genomförande av strategin  
o besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete  
o upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur  
o följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet 

till regeringen 
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Enligt Regionförbundets nuvarande förbundsordning ska man även: 
o ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av 

betydelse för regionen  
o ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, 

infrastruktur av betydelse för regionen  
o ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag  
o verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och 

anpassas till regionens behov  
o ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser  
o ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och 

information inom förbundets uppgiftsområde  
o ansvara för regional turismverksamhet  
o ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, 

arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde  
o utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde  
o verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala 

utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter  
o ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som 

medlemmarna väljer att tillföra förbundet   
o svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.  

 
2.4.5. Primärkommunal samverkan 
Regionförbundet är också samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. PKN 
(Primärkommunala nämnden) svarar för denna uppgift inom Regionförbundet. Denna uppgift 
kan enklast beskrivas så som den formulerats i Primärkommunala nämndens uppdrag: 

o bistå kommunerna i deras verksamhet samt stödja och främja den kommunala 
demokratin och självstyrelsen 

o fånga upp aktuella primärkommunala frågor och vid behov föra dem vidare till 
styrelsen eller andra organ 

o genom utbildnings- och informationsinsatser samt erfarenhetsutbyte medverka till att 
förtroendevalda och anställda i länets kommuner har en hög kompetens 

o initiera och främja samverkan mellan länets kommuner samt ta initiativ till 
gemensamma utrednings- och utvecklingsprojekt 

o vara ansvarig för AV-Media i Kalmar län 
o nominera ledamöter till Trafikstyrelsen Kalmar län. 

En ökad samverkan har utvecklats mellan länets kommuner och mellan kommunerna och 
regionförbundet när det gäller flera funktioner och samarbetsprojekt. Beslut har tagits om 
ytterligare samarbete mellan länets kommuner och mellan regionförbundet och kommunerna. 
Detta innebär att Primärkommunala nämnden (PKN) tillsammans med länets kommunchefer 
och Regionförbundet under 2015 påbörjat ett arbete för kommunernas samverkan i länet. 

 
2.4.6. Utföraruppdrag 
Regionförbundet är huvudman för ett antal verksamheter som inte direkt ingår i det regionala 
utvecklingsansvaret och inte heller ska ses som tidsbegränsade projekt.  
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Verksamheterna är: 
o Nationellt kunskapscentrum anhörigvård 
o Regionbibliotek 
o AV-Media 
o Miljösamverkan i Sydost 
o Småland-Blekinges Brysselkontor 
o Informationssäkerhet 
o Kurs- och konferensverksamhet för anställda och förtroendevalda i kommuner 
o Kompass 

Regionbibliotek, Informationssäkerhet, AV-Media, Kurs- och konferensverksamheten och 
Kompass är en samverkan inom Kalmar län, medan Miljösamverkan i Sydost även omfattar 
Gotland. 

 
2.4.7. Finansiering 
Regionförbundets kansli finansieras av medlemsavgifter från kommunerna på 15,7 Mkr samt 
8,4 Mkr från landstinget. Till detta kommer kansliersättningar från staten på 6 Mkr samt 
övriga ersättningar till kansliet på cirka 6,2 Mkr. Kanslikostnader finansieras även genom 
ersättningar från olika projekt som genomförs inom Regionförbundets kansli. Kostnader för 
politisk organisation, revision och kanslipersonal uppgår till cirka 37 Mkr. 

Finansiering av insatser för utveckling av sysselsättning och hållbar utveckling i Kalmar län 
sker främst genom det statliga så kallade 1:1-anslaget som årligen uppgår till cirka 45 Mkr. 
Syftet med anslaget är att finansiera regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, stöd till 
kommersiell service, företagsutveckling, såddfinansiering samt projektverksamhet. 

Till det kommer utvecklingsinsatser som finansieras genom Strukturfondspartnerskapet för 
Småland och öarna. Finansieringen sker också till viss del genom bidrag från Landstinget, 
främst gäller det regional finansiering av ALMI. 

Finansiering av det regionala kulturuppdraget har skett genom statsbidrag till regional 
kulturverksamhet och genom anslag från landstinget. 

Till detta kommer finansieringen av utföraruppdragen. Den sker separat och genom 
särskilda avgifter eller verksamhetsbidrag. 

I senaste ekonomiska redogörelsen redovisar Regionförbundet disponibla vinstmedel och 
eget kapital på cirka 30 Mkr, varav 10 Mkr avser verksamheter inom utföraruppdrag. 
 
3. Redovisning av kontakter och informationer 
Uppdraget ska, enligt landstingsfullmäktiges och Regionförbundets beslut, genomföras i 
dialog och samverkan med företrädare för de olika parter som är berörda. I detta avsnitt 
redovisas de kontakter som varit under arbetet med utredningsuppdraget. 

 
3.1. Kommunkontakter 
Träffar med kommunerna har genomförts vid två tillfällen. En träff genomfördes före 
sommaren och syftade till att lämna grundläggande information kring utredningsuppdraget 
och hur det regionala utvecklingsansvaret i dag är organiserat i Kalmar län. Vid den andra 
träffen presenterades några av de mer principiella frågor som är aktuella att diskutera när det 

 6 



gäller en regionkommuns uppdrag, politiska organisation och finansiering. Träffarna har 
genomförts vid följande tillfällen: 

 
Borgholm – 26 juni, 13 oktober  Mönsterås – 12 juni, 3 november 
Emmaboda – 8 juni, 20 oktober  Mörbylånga – 9 juni, 26 oktober 
Hultsfred 26 juni, 13 oktober  Oskarshamn – 18 juni, 3 november 
Högsby – 17 juni, 26 oktober  Torsås – 8 juni, 3 november 
Kalmar – 26 juni, 28 oktober  Vimmerby – 15 juni, 20 oktober 
Nybro – 9 juni, 26 oktober  Västervik – 10 juni, 12 oktober 

 
Vid den första träffen gjordes anteckningar av samtalen. Anteckningarna har sänts till 
Landstingets kansli och Regionförbundets kansli. De har bland annat varit underlag för 
information till de politiska partierna. 
 
3.2. Politiska partiernas länsorganisationer 
Överläggningar har skett den 10 augusti 2015 i Mönsterås och 29 september 2015 i Kalmar. 
Inbjudna var företrädare för länsorganisationerna för de partier som är representerade i 
landstingsfullmäktige. 

Vid första tillfället lämnades information från kommunträffar samt fördes diskussion om 
genomförandet av utredningsuppdraget. Vid det andra tillfället fördes en diskussion kring 
några av de mer principiella frågor som sedan skulle vara del av underlaget för den andra 
träffen med kommunerna. 

  
3.3. Länsstyrelsen 
Diskussioner har förts med Länsstyrelsen vid två tillfällen. Information har lämnats om 
pågående utredningsarbete. 

Från Länsstyrelsen är man positiv till att regionkommun bildas i Kalmar län. Man har också 
framfört att det är önskvärt att verksamheten organiseras så att Länsstyrelsen kan samspela 
aktivt i arbetet med att ta fram underlag och analyser för strategier och planer kopplade till 
det regionala utvecklingsansvaret. Detta bland annat för att man på ett bra sätt ska svara för 
sitt uppdrag om utveckling av länet och samordning av statlig verksamhet i länet. 

 Kommande arbets- och beslutsformer bör utformas så att samverkan mellan den nya 
regionkommunen och Länsstyrelsen kan ske på ett kontinuerligt och återkommande sätt för 
att bäst gynna länets utveckling. 
 
3.4. Länsorganisationer 
Kontakter har skett med företrädare för LO-distriktet, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenskt 
Näringsliv och Sydsvenska Handelskammaren. I dessa kontakter har man uttryckt sitt stöd för 
att bilda regionkommun i Kalmar län. Några direkta synpunkter på hur organisationen inom 
regionkommunen ska utformas har man inte framfört. Däremot har man framfört att det är 
viktigt att organisation och arbetsformer utformas så att det blir ett särskilt och tydligt 
politiskt ansvar för det regionala utvecklingsuppdraget. Det finns annars risk för att dessa 
uppgifter riskerar att förlora sin tydlighet i en övergripande hälso- och sjukvårdsorganisation. 

Man har också uttryckt intresse av att medverka i analyser, diskussioner och remissarbete  
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kring strategier och planer för Kalmar läns utveckling.  
I samtalen med intresseorganisationerna har det efterlysts tydligare former för att 

möjliggöra länsorganisationernas medverkan i processerna att ta fram de viktigaste 
strategierna och planerna för länets utveckling. Bland annat önskar man någon form av 
årsplanering av arbetet vid utarbetandet av olika strategier och planer. Det är angeläget med 
ökad tydlighet och samordning mellan aktörer som är verksamma i arbetet med regional 
utveckling.  

Frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning bör prioriteras mer än vad som hittills 
skett i det regionala utvecklingsarbetet. 

Från Lantbrukarnas Riksförbund påtalades att det är viktigt att i kontakter med företagare 
och allmänhet tydligt skilja på det regionala utvecklingsuppdraget och det ansvar som 
kommuner och Länsstyrelsen har för samordning av tillsyn och kontroll för olika 
verksamheter. 

 
3.5. Andra regionkommuner 
I tio av Sveriges län är det i dag regioner eller regionkommuner som ansvar för det regionala 
utvecklingsansvaret. I övriga län är det regionförbund eller länsstyrelser som har detta ansvar.  

Ytterligare fyra län har ansökt hos Regeringen om att få bilda regionkommun. Även från 
övriga län har man förklarat att man önskar bilda region eller regionkommun. 

Regionkommun har bildats i Kronobergs, Östergötlands och Jönköpings län. I Blekinge är 
det Regionförbundet som har ansvar för det regionala utvecklingsuppdraget. 

Under utredningsarbetet har kontakter skett med olika företrädare för de län som bildat eller 
nu ansöker om att bilda regionkommun. Erfarenheter från deras arbete har tagits tillvara i de 
diskussioner som varit under utredningsarbetet. 

Erfarenheterna visar att det är viktigt att politisk organisation och förvaltningsorganisation 
utformas så att man tar hänsyn till och ger stöd för de olika villkor och arbetsformer som 
gäller för arbetet med det regionala utvecklingsansvaret och verksamheten inom hälso- och 
sjukvård. 

Uppgifter har också inhämtats kring vilka särskilda insatser som gjorts vid själva bildandet 
av den nya regionkommunen samt vilka extra kostnader som varit förknippade med detta. 

 
4. Uppdrag och principer för Regionkommun i Kalmar län 
I detta avsnitt kommenteras motiven för bildandet av regionkommun samt lämnas förslag till 
uppdrag och politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget. Vidare presenteras 
förslag på namn samt principiella frågor som rör kommunernas fortsatta medverkan i 
finansiering av regional utvecklingsverksamhet. 

 
4.1. Motiv och utmaningar 
När Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse beslutade att genomföra en 
utredning om det regionala utvecklingsansvaret angav man även motiv för att bilda en ny 
regionkommun i Kalmar län: 

o förberedelse för en större regionbildning  
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o starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt 
fullmäktige  

o ökad samordning  
o större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet  
o en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga 

organisationer.  
Det finns anledning att i kommande beslut om att bilda regionkommun ytterligare utveckla 
såväl motiv för bildandet som hur motiven i praktiken ska förverkligas genom bildandet av en 
Regionkommun. 

Ett motiv har sin bakgrund i de demografiska utmaningar som länet står inför de kommande 
åren. Länet har rikets äldsta befolkning, stora pensionsavgångar, låga födelsetal och en stor 
del av ungdomarna flyttar från regionen. Det innebär stora utmaningar som kräver ökad 
samverkan, nya arbetsformer och nya lösningar.   

Dialog och samverkan som arbetsformer är viktiga i det regionala utvecklingsarbetet. Bland 
annat är det viktigt att utveckla arbetsformer som underlättar för samarbete med omgivande 
regioner. Det finns anledning att på ett mer samordnat sätt utveckla formerna för gemensamt 
arbete när det gäller utarbetande och fastställande av regionala utvecklingsstrategier och 
planer.  

Hittills har framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) stämts av och dialog 
förts med omgivande län. Ett närmare samarbete bör ske när det gäller innovationsstrategier. 
En svårighet i samverkan länen emellan har varit att man haft olika tidsplaner för såväl 
arbetet som fastställande av respektive strategier.  

Kommande infrastrukturplan bör tas fram i nära samarbete med omgivande län. Landstinget 
och Regionförbundet arbetar tillsammans med Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Halland och 
Skåne inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. En gemensam systemanalys har tagits 
fram och man arbetar nu med ett gemensamt positionspapper. Vidare framträder man också 
mer gemensamt i sitt nationella agerande. 

Det är också angeläget att utveckla olika former av samverkan med Region Östergötland när 
det gäller strategier och planer för framtida regional utveckling.  

Initiativ bör tas till en ökad samverkan med grannlänen när det gäller kommande Kulturplan 
inom kultursamverkansmodellen samt en ökad samverkan när det gäller formerna för stödet 
till organisationslivet. 

Det är angeläget att utveckla det strategiska samarbetet inom Östersjöområdet. En möjlighet 
är att göra det inom det gränsregionala samarbetet inom South Baltic. South Baltic är ett av 
flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet. 
Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men 
även utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Motivet om starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt 
fullmäktige med egen beskattningsrätt bör utvecklas ytterligare.  
 
4.2. Regionalt utvecklingsansvar 
I uppdraget ingår att redovisa beslutsunderlag som beskriver regionkommunens uppdrag 
utifrån lagen om regionalt utvecklingsansvar och förslag om hur övriga uppdrag som  
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Regionförbundet i Kalmar län har ska hanteras. 
Den nya regionkommunen föreslås överta de uppgifter som Regionförbundet ansvarar för 

när det gäller regionalt utvecklingsansvar utifrån såväl nationellt som regionalt uppdrag. Med 
utgångspunkt i nuvarande förbundsordning för Regionförbundet så innebär det att den nya 
regionkommunen övertar samtliga uppgifter när det gäller regionalt utvecklingsansvar.  

Uppgiften att utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner övergår inte till 
den nya regionkommunen utan föreslås att i någon form övertas genom samverkan mellan 
länets primärkommuner.  

När det gäller de utföraruppdrag som Regionförbundet i dag svarar för lämnas förslag om 
det framtida ansvaret i särskilt avsnitt. 

Detta innebär att följande uppgifter i princip övergår till regionkommunen och utgör grund 
för att utforma kommande verksamhetsuppdrag, ekonomiskt ansvar, beslutsorganisation och 
reglementen: 

o uppgifter enligt lag om regionalt utvecklingsansvar,  
o övriga nuvarande uppgifter enligt Regionförbundsordning, förutom att utgöra 

samverkans- och intresseorgan för länets kommuner.  
Det innebär att den nya regionkommunens uppdrag kan beskrivas på följande sätt som 
underlag för kommande beslut när det gäller uppdrag och reglementen:  

⇒ Regionkommunen ska verka för hållbar regional tillväxt och utveckling i Kalmar län. 
Det görs genom att regionkommunen ansvarar för uppgifter enligt lagen om regionalt 
utvecklingsansvar:  

o utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och att samordna insatser för 
genomförandet av strategin 

o besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete  
o utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 
o upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 
o följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala 

tillväxtarbetet. 
Det görs också genom att som regionalt utvecklingsansvar svara för uppgifter att: 

o ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och 
information inom regionens ansvarsområde 

o ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser  
o bidra till samordning kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering 
o verka för att forskning och utveckling samordnas och anpassas efter regionala behov  
o ansvara för regional turismverksamhet  
o ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag 
o svara för den övergripande trafikpolitiken i länet  
o medverka till förskottering av medel till investeringar i infrastruktur av betydelse för 

regionen  
o ha möjlighet att bidra till finansiering av verksamheter, marknadsföring och 

investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 
Det regionala utvecklingsansvaret innebär att samverkan ska ske med länets kommuner, 
länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt att samråd ska ske med berörda 
organisationer och näringslivet i länet. 
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Uppdragen inom det regionala utvecklingsansvaret kan komma att utökas. Det kan ske 
genom att staten eller regionkommunen i samspel med länets kommuner beslutar om att 
ytterligare uppgifter ska ligga inom detta ansvar. 

 Det finns bland annat förslag om att det ska bedrivas en regional fysisk planering av den 
aktör som har ansvar för regional utveckling och regional infrastruktur.  

 
4.3. Strategier och planer för länets utmaningar och möjligheter 
I det regionala utvecklingsansvaret ingår att göra analyser och ta fram underlag för att besluta 
om strategier och planer för Kalmar läns utmaningar och möjligheter. För tillfället är det 
cirka 15 strategier eller planer som är beslutade för att fullfölja Regionförbundets regionala 
utvecklingsansvar.  

En genomgång har gjorts inom Regionförbundet över vilka strategier och planer som 
kommer att vara aktuella för nytt beslut eller revidering och som också kommer att gälla 
under nästa mandatperiod. Följande preliminära förslag finns för revidering och beslut kring 
de strategier och planer som är kopplade till det regionala utvecklingsansvaret för länet: 

 
PLAN                                                                              BESLUTAD         NYTT BESLUT 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS)  2012 2017 

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad  2012 löpande revidering  

Regional transportplan för Kalmar län  2011 2017 

Fossilbränslefri region   2011 löpande revidering 

Regional strategi och handlingsplan för biogas  
till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 2014 löpande revidering 

Innovationsagenda för Kalmar län 2015 – 2020 2014 löpande revidering 

Kompetensplattform   Ny 2016 

Smart specialisering   Ny 2016 

Regionförbundet svarar, fram till att en ny regionkommun bildas, för arbetet med revidering 
och beslut av dessa planer och strategier. 

Landstinget bör liksom andra organisationer ha möjlighet att genom remissarbete ge sin syn 
på de frågor som ingår i revideringen av respektive plan eller strategi. Om det finns möjlighet 
att samordna arbetet med revidering och remiss för ett antal planer är det angeläget för att 
underlätta för olika aktörer att engagera sig i det arbetet. 

Till detta kommer pågående arbete med regional biblioteksplan samt kommande revidering 
av Kulturplanen för Kalmar län. 

   
4.4. Beslutsorganisation och arbetsformer 
I uppdraget ingår att ge förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya 
regionala utvecklingsuppdraget. Rapporten om förändring av kulturuppdraget angav ett antal 
förutsättningar när det gällde utformningen av den politiska organisationen som är kopplad  
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till regionala utvecklingsuppgifter: 
 

”Det finns en tydligt uttalad uppfattning att Landstinget genom övertagandet av ansvaret för 
regional kulturverksamhet också visar att man avser att ge frågor som rör strategiska 
utvecklingsfrågor ett särskilt arbetssätt och särskild politisk organisation. Detta tillgodoses bäst 
genom att Landstinget för återstående delen av mandatperioden inrättar en särskild politisk nämnd 
för att ansvara för regional kulturverksamhet och stöd till föreningar och organisationsliv.”  

 
Utifrån dessa förslag beslutade landstingsfullmäktige att inrätta en särskild nämnd med 
budget beslutad av fullmäktige. Nämnden ansvarar för regional kulturverksamhet samt 
fördelning av regionala kulturanslag. Beslutet avsåg övertagande av kulturuppdraget, men bör 
gälla som princip även för de ytterligare uppgifter som övertas genom bildandet av den nya 
regionkommunen.  

Ett sätt att göra en beskrivning av förslag till kommande politisk organisation för det 
regionala utvecklingsansvaret är att göra en jämförelse med Regionförbundets nuvarande 
politiska organisation. Det är idag Regionförbundets styrelse som beslutar om strategier och 
planer för länets utveckling medan det är styrelsens arbetsutskott, eller tjänstemän på 
delegation, som beslutar om anslagens fördelning eller om enskilda anslag. 

När det gäller beslut om strategier och planer så bör dessa beslutas av regionfullmäktige i 
den nya regionkommunen. Det är regionfullmäktige som har ansvar för övergripande 
strategier och planer. Därför ska de strategier och planer som gäller Kalmar läns utveckling 
också beslutas av regionfullmäktige. 

Övriga frågor, inom den nya regionkommunens regionala utvecklingsansvar, bör en särskild 
politiska nämnd ansvara för, inklusive ansvaret för det regionala kulturuppdraget. Antalet 
ledamöter kan förslagsvis vara 11, med presidium och lämpligt antal ersättare.  

Framtagandet av strategier och planer för Kalmar läns utveckling bör ske genom gemensam 
beredning mellan företrädare för länets kommuner och den nya regionkommunen. Beredning 
bildas med ledamöter från regionkommunen och länets kommuner. 

Ledamöterna utses av regionfullmäktige och består av nämndens ordinarie ledamöter samt 
kommunstyrelsens ordförande i länets 12 kommuner. Beredning av Länsberedningens förslag 
sker till regionfullmäktige, men lämnas formellt genom regionstyrelsen. 

Förslaget kan beskrivas med följande organisationsskiss. I denna organisationsskiss ingår 
också kollektivtrafiknämnden som presenteras i ett kommande avsnitt. 

 

 12 



Formerna för samarbete med Länsstyrelsen bör utvecklas när det gäller utarbetandet av 
strategier och planer för Kalmar läns utveckling. Länsstyrelsen ska liksom andra statliga 
myndigheter lämna biträde i arbetet med regionalt tillväxtarbete. Formerna för samarbetet 
kan utformas genom att en överenskommelse träffas mellan den nya regionkommunen och 
Länsstyrelsen om vilka samverkansformer som ska tillämpas för att utveckla samarbetet. 

I de kontakter som varit med företrädare för olika länsorganisationer har man uttryckt 
intresse av att kunna medverka i analyser, diskussioner och remissarbete kring strategier och 
planer för länets utveckling. Det kan ske genom att strategier och planer remissbehandlas 
innan slutligt förslag och beslut i regionfullmäktige. Cirka 20 organisationer kan sägas vara 
berörda av denna form av samråd. Någon form av mer formaliserad och återkommande 
samverkan bör ske med dessa organisationer genom någon form av ”Länsforum”. 

Det är angeläget att utveckla olika arbetsformer som underlättar för Länsstyrelsen, övriga 
statliga myndigheter, kommunerna samt olika intresseorganisationer att följa arbetet med 
regionala utvecklingsfrågor och att bidra i arbetet genom analysmaterial och remissarbete. Ett 
sätt att bidra till detta är att anta någon form av rullande och dokumenterad årsplanering. 

Olika möjligheter bör prövas för att stärka kontakterna mellan ansvariga tjänstemän i 
kommunerna och den nya regionkommunens kansli- och tjänstemannaorganisation när det 
gäller beredning av analyser och underlag för strategier och planer. En anledning till detta är 
att den regionala planeringen i större utsträckning också bör samspela med den planering som 
sker i kommunerna. Det gäller till exempel samspelet mellan den regionala 
utvecklingsstrategin och den kommunala översiktsplaneringen liksom arbetet med regional 
kompetensplattsform och det kommunala ansvaret inom utbildningsområdet. 

Vidare kan olika former av informations- och remissträffar genomföras för att också nå 
allmänheten med information om arbetet för utveckling av Kalmar län.   

En ytterligare fråga som bör diskuteras är om olika projekt för utvecklingsverksamhet eller 
projekt kopplade till EU-finansiering i större utsträckning kan genomföras av andra än 
offentliga aktörer. Sådana aktörer kan vara enskilda företag och organisationer eller 
samverkan mellan dessa. Ytterligare exempel på projektägare kan vara de lokala 
utvecklingscentra för näringslivsutveckling som finns inom länet. Regionförbundet bör 
tillsammans med olika aktörer och kommuner föra en fortsatt diskussion om hur fler 
projektägare kan engageras i länet. 
 
4.5. Finansiering 
Det finns flera frågeställningar som rör finansieringen av regionkommunens verksamhet. I 
tidigare avsnitt har redovisning gjorts av de olika former som finns för finansiering av 
Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter. 

Regionförbundets politiska organisation och kansli finansieras genom medlemsavgifter från 
kommunerna och landstinget. Till detta kommer kansliersättningar från staten och övriga 
särskilda ersättningar till kansliet. Vidare finansieras delar av kansliets kostnader genom 
ersättningar från de olika projekt som genomförs av personal inom Regionförbundets kansli.  

Landstinget finansierar idag också regional utvecklingsverksamhet med cirka 5 Mkr. Detta 
bidrag avser främst regional finansiering av ALMI. 

Investeringar inom infrastrukturområdet sker genom beslut om den Regionala Trafikplanen.  
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Dessa insatser uppgår till cirka 70 Mkr per år i Kalmar län.  
Insatser för sysselsättning och hållbar utveckling sker genom det statliga 1:1-anslaget. Detta 

anslag uppgår årligen till cirka 45 Mkr. Till det kommer finansiering av utvecklingsinsatser i 
länet genom Strukturfondspartnerskapet. Regionalfonden och Sociala fonden omfattar 
vardera cirka 100 Mkr per år för gemensamma insatser inom Småland och öarna. 

Dessa anslag är finansiering för tidsbegränsade projekt. Finansiering saknas därmed för att 
medverka till permanenta system och långsiktiga satsningar. Detta kan egentligen enbart ske 
genom finansiering av insatser via regionala budgetmedel. I förberedelserna för bildandet av 
den nya regionkommunen bör analyser göras vilket behov som finns för att tillföra nya 
regionala budgetmedel för att inom Kalmar län medverka till att utveckla permanenta system 
och långsiktiga satsningar. Allra helst är detta viktigt för en utökad samverkan med län och 
regioner i Kalmar läns omgivning.   

En ytterligare frågeställning som det finns särskild anledning att ta upp i detta sammanhang 
är kommunernas intresse att också i framtiden medverka till insatser för regional utveckling. 

Genom medlemsavgifter medverkar idag kommuner och landsting till finansiering av 
Regionförbundets kanslikostnader. För kommunernas del uppgår beloppet till cirka 10 Mkr 
för den del som kan beräknas vara finansiering av kanslikostnader för verksamhet med 
anknytning till det regionala utvecklingsansvaret. 

När den nya regionkommunen bildas är det inte rimligt att kommunerna genom avgifter 
lämnar ersättning till den nya regionkommunens förvaltnings- och kanslikostnader.  

Vid de träffar som genomförts med kommunerna har man från flera kommuner förklarat att 
man är beredd att också fortsättningsvis medverkar till att finansiera regionala gemensamma 
utvecklingsinsatser.  

Förslaget lämnas här om att kommunerna också fortsättningsvis medverkar till finansiering 
av regionala utvecklingsinsatser. Beloppet bör i så fall motsvara den del som inte används för 
att finansiera framtida organisation för kommunernas gemensamma intressebevakning och 
samverkan. Denna finansiering används då till ekonomiska insatser för länsgemensamma och 
strategiska regionala utvecklingsprojekt. Överenskommelse om kommunernas finansiering av 
regionala utvecklingsinsatser föreslås ske för längre period än årsvis. Ett sätt är att beslut om 
denna finansiering tidsmässigt kopplas till upprättandet av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). 

 
4.6. Personalfrågor 
I samband med förslaget om förändring av det regionala kulturuppdraget ställde sig 
Landstinget och Regionförbundet bakom att förändring av arbetsgivaransvar för berörd 
personal mellan Regionförbundet och Landstinget sker genom principerna för 
verksamhetsövergång. 

Samma princip bör tillämpas också vid bildandet av regionkommun i Kalmar län. Det 
innebär att förändringen av arbetsgivaransvar för berörd personal vid nytt huvudmannaansvar 
för de verksamheter som Regionförbundet svarar för bör ske genom principerna för 
verksamhetsövergång.  
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4.7. Namnfrågan 
I samband med att andra landsting förberett att ansöka om att bilda regionkommun så har 
frågan om namn för den nya regionkommunen kommit upp till diskussion. Frågan har bland 
annat aktualiserats i län där länets namn har sin koppling till residensstadens namn.  

Det kan därför finnas anledning att i detta förberedande material också beröra frågan och att 
ange namn för regionkommunen i Kalmar län. 

 Här lämnas förslaget ”Region Kalmar län”. 
 
5. Primärkommunal samverkan 
När det regionala utvecklingsansvaret överförs från Regionförbundet till regionkommunen så 
påverkar det också frågan om ansvaret för Regionförbundets nuvarande uppgift att även vara 
samverkans- och intresseorganisation för länets kommuner.  

Det är knappast en uppgift för ett landsting eller regionkommunen att svara för uppgiften att 
vara samverkans- och intresseorganisation för länets kommuner.  

Frågeställningen uppkommer då hur denna uppgift ska organiseras framöver. Enligt de 
inspel som gjorts från kommunerna så har olika förslag och alternativ presenterats. Tre 
principiella förslag kan beskrivas utifrån dessa synpunkter: 

o Informell samverkan som bygger på en nätverksliknande intressebevakning och 
samarbete och där företrädarskap, uppgifter och uppdrag fördelas mellan 
kommunerna. 

o Formell samverkan, med egen juridisk person, för intressebevakning och samarbete 
mellan kommunerna där företrädarskap sker genom en gemensam organisation, men 
där övriga uppgifter, uppdrag och olika projekt fördelas mellan kommunerna. 

o Formell samverkan, med egen juridisk person, för intressebevakning och samverkan 
mellan kommunerna där företrädarskap sker genom gemensam organisation. Man 
utför också uppgifter, uppdrag och olika projekt som är av intresse för länets 
kommuner. 

Beslut om organisationsform eller omfattningen av samverkan föreslås inte i detta 
utredningsuppdrag. För framtida beslut om ansvaret för Regionförbundets nuvarande 
uppgifter är det dock nödvändigt med ett ställningstagande hur den kommunala samverkan 
och intressebevakningen ska utformas i framtiden. Denna fråga rymmer också en diskussion 
mellan länets kommuner som inte enbart handlar om organisationsformer för samarbetet utan 
också rymmer frågan om hur omfattande samarbete bör vara. 

Kommunerna avser att presentera underlag och förslag till hur den framtida kommunala 
intressebevakningen och samverkan ska utformas innan slutligt beslut tas om att inlämna 
ansökan om att bilda regionkommun.  

 
6. Regionala utföraruppdrag 
Ett förslag till framtida ansvar för Regionförbundets nuvarande utföraruppdag är att 
regionkommunen övertar huvudmannaskap för Smålands-Blekinge Brysselkontor, Nationellt 
Kunskapscentrum anhörigvård, och Regionbibliotek. Ett motiv för att den nya 
regionkommunen övertar ansvaret för regionbiblioteket är att denna organisationsform gäller 
i flera av grannlänen. 
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För verksamheterna Informationssäkerhet, AV-Media, Miljösamverkan i Sydost, Kompass 
och Kurs- och konferensverksamheten föreslås att kommunerna övertar huvudmannaansvaret 
om man bildar en gemensam juridisk person för sin samverkan. Om inte detta alternativ finns 
så bör man överväga att regionkommunen också övertar huvudmannaskap för AV-Media.  

Ett sådant huvudmannaansvar är däremot tveksamt för Miljösamverkan i Sydost då en del 
av verksamheten är att samordna olika former av kommunal och statlig tillsynsverksamhet. 
Inte heller när det gäller Kompass eller Kurs- och konferensverksamheten då verksamheterna 
här är för kommunernas behov eller bygger på en kontinuerlig dialog med kommunerna. 

 
7. Den politiska styrningen av kollektivtrafiken 
Ett särskilt utredningsuppdrag har getts för att lämna förslag kring den politiska styrningen av 
landstingets ansvar för kollektivtrafiken. Det har även tillsats en arbetsgrupp för att göra en 
uppföljning och utvärdering av själva avtalet om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 
Kalmar län. Därför ingår det endast att i detta avsnitt redogöra för förslag till den politiska 
styrningen av kollektivtrafiken. 

Utifrån de synpunkter som bland annat framförts vid kommunträffarna kan det konstateras 
att det finns kritik från kommunala företrädare att man anser att man inte på ett önskvärt sätt 
kan delta i utformningen av kollektivtrafiken. 

Principiellt är det viktigt att ha utgångspunkten att ansvaret för kollektivtrafiken efter 
skatteväxlingen mellan kommunerna och Landstinget nu är en uppgift för Landstinget. 
Utifrån tidigare principiella resonemang kring politisk organisation för det regionala 
utvecklingsansvaret är det också rimligt att se kopplingen till de länsstrategiska frågorna för 
kollektivtrafiken.  

Strategiska frågor kring kollektivtrafik och kopplingar till prioriteringar för en fungerande 
och hållbar infrastruktur bör därför i den nya regionkommunen ligga inom den politiska 
organisationen för regionalt utvecklingsansvar och beslutas av regionfullmäktige och beredas 
i samspel med kommunerna i den föreslagna Länsberedningen. Det gäller bland annat för de 
delar av Trafikförsörjningsprogrammet som anger strategisk inriktning.  

Det bör också förtydligas att Landstingsstyrelsen är kollektivtrafikmyndighet. 
Ansvaret för frågor som rör verkställande och driftfrågor för KLT bör kvarstå i den del av 

regionkommunens organisation som svarar för driftverksamhet. Men det bör ske genom att 
en särskild politisk nämnd bildas för denna verksamhet.  

 
8. Genomförandeplan och tidplan 
I uppdraget ingår att lämna genomförandeplan och tidplan för förändringen av det regionala 
utvecklingsansvaret i Kalmar län. 

Det första ställningstagande som bör ske är att landstingsstyrelsen behandlar rapporten och 
tar ställning till om man avser att föreslå Landstingsfullmäktige att ansöka om att bilda 
regionkommun i Kalmar län. 

Om man beslutar att föreslå att ansökan inlämnas till regeringen så föreslås att man sänder 
sitt förslag på remiss till länets kommuner innan landstingsfullmäktige slutligt beslutar i 
frågan. I denna remiss bör kommunerna ta ställning till om man tillstyrker att det bildas en 
regionkommun i Kalmar län. 
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Vidare bör kommunerna i remissen ges möjlighet att lämna synpunkter inför det kommande 
arbetet med att bilda regionkommun. Det bör gälla den nya regionkommunens uppdrag, 
politiska organisationen för regionala utvecklingsansvaret, namnfrågan samt frågan om 
kommunerna också fortsättningsvis är beredda att medverka till finansiering av gemensamma 
regionala utvecklingsinsatser. 

Regionförbundets styrelse bör, i samband med att man tar del av utredningsuppdraget, göra 
en genomgång av rapportens förslag för att ta ställning till om vissa förslag som presenterats 
kan initieras och genomföras under innevarande mandatperiod. 

I denna tidplan har tidpunkten för att inlämna ansökan lämnats öppen. Detta för att kunna 
göra en ansökan samtidigt som ansökningar lämnas in från andra län. Detta för att medverka 
till att kunna samordna behandling och beslut i regering och riksdag. 
  

FÖRSLAG TILL TIDPLAN: 

20 november   Slutrapport lämnas till Landstinget och Regionförbundet. 

24 november   Landstingsstyrelsens arbetsutskott sammanträder och tar del av rapporten 

14 december   Landstingsstyrelsen sammanträder och beslutar om man avser föreslå 
Landstingsfullmäktige att bilda regionkommun i Kalmar län. Beslut om 
remiss till länets kommuner. 

16 december   Regionförbundets styrelse sammanträder och tar del av rapporten 

– februari  Remissvar från länets kommuner 

22 februari  Möte med företrädare för de politiska partiernas länsorganisationer 

Vid tillstyrkan av förslaget från en övervägande del av länets kommuner så går landstinget vidare 
med att ansöka om att bilda regionkommun i Kalmar län 

24 februari   Landstingsfullmäktige behandlar frågan om att bilda regionkommun i     
Kalmar län 

 
9. Förutsättningar och slutsatser 
I detta avsnitt beskrivs förutsättningar och slutsatser som kan utgöra underlag för de beslut 
som fordras om man önskar fullfölja avsikten att bilda regionkommun i Kalmar län. 

 
9.1. Förutsättningar 
Här görs beskrivning av några förutsättningar som bör gälla för bildandet av regionkommun i 
Kalmar län: 
 

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag 
och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Det innebär ökat demokratiskt 
inflytande för länets utveckling med direktvalt regionfullmäktige och egen beskattningskraft. 
Det innebär också samordning av ansvaret för hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling med ansvaret för god hälsa och vård på lika villkor. En ny samhällsorganisation i 
Kalmar län för att möta invånarnas och samhällets gemensamma möjligheter och utmaningar. 
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1. Uppdraget ska vara att verka för hållbar regional tillväxt och utveckling i Kalmar län. 
Det görs genom att regionkommunen ansvarar för uppgifter enligt lagen om regionalt 
utvecklingsansvar:  

o utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och att samordna 
insatser för genomförandet av strategin 

o besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete  
o utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 
o upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 
o följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det 

regionala tillväxtarbetet. 
Det görs också genom att som regionalt utvecklingsansvar svara för uppgifter att: 

o ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring 
och information inom regionens ansvarsområde 

o ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser  
o bidra till samordning kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering 
o verka för att forskning och utveckling samordnas och anpassas efter 

regionala behov  
o ansvara för regional turismverksamhet  
o ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag 
o svara för den övergripande trafikpolitiken i länet  
o medverka till förskottering av medel till investeringar i infrastruktur av 

betydelse för regionen  
o ha möjlighet att bidra till finansiering av verksamheter, marknadsföring och 

investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 
 

2. Politisk organisation för regionala utvecklingsuppdraget utformas utifrån att det är 
regionfullmäktige som ansvarar för övergripande strategier och planer för Kalmar läns 
utveckling. Därför ska dessa strategier och planer beslutas av regionfullmäktige. En 
nämnd med 11 ledamöter ges ansvar för övriga frågor inom det regionala 
utvecklingsuppdraget, inklusive ansvaret för det regionala kulturuppdraget. Beredning 
av förslag inför beslut i regionfullmäktige sker genom en Länsberedning som består 
av nämndens 11 ledamöter samt kommunstyrelsens ordförande i länets 12 kommuner. 

 

3. Det finns behov av ekonomiska medel för att medverka till permanenta system och 
långsiktiga satsningar för regional utveckling. Detta kan ske genom finansiering av 
insatser från den nya regionkommunen via regionala budgetmedel. 
Därutöver bör länets kommuner ta ställning till om man även fortsättningsvis är 
beredd att medverka till finansiering av gemensamma regionala utvecklingsinsatser. 

 

4. Region Kalmar län föreslås vara namn på regionkommunen.  
 

5. Politisk styrning av kollektivtrafiken sker genom att strategiska frågor är en del av det 
regionala utvecklingsansvaret och beslutas av regionfullmäktige efter beredning av 
Länsberedningen. Ansvar för frågor som rör verkställande och driftfrågor för KLT 
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kvarstår i den del av regionkommunens organisation som svarar för driftverksamhet. 
En särskild politisk nämnd bildas för denna verksamhet. Det bör också förtydligas att 
Regionstyrelsen är kollektivtrafikmyndighet. 
 

9.2. Slutsatser 
Om Landstinget, efter att ha tagit del av utredningsuppdraget, önskar fullfölja sin avsikt att 
bilda regionkommun i Kalmar län så kan det verkställas genom 
  
a t t Landstingsstyrelsen beslutar att sända förslag om bildande av regionkommun i 

Kalmar län på remiss till länets kommuner där man föreslår att kommunerna 
tillstyrker att Landstingsfullmäktige hos regeringen ansöker om ändring av 
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att 
landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region 
med ett direktvalt regionfullmäktige. 

 
I samband med remissförfarandet presenterar Landstingsstyrelsen sin syn, och 
ger kommunerna möjlighet att lämna kommentarer, på uppdrag, finansiering, 
politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget samt namn för den 
nya regionkommunen. 
Landstingsstyrelsen ger även sin syn på några av de principer som kommer att 
ingå i kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa 
mandatperiod. 

 
a t t efter kommunernas remissvar behandlar Landstingsfullmäktige frågan om att 

hos regeringen ansöka om ändring av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och 
att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. 

 
När regering och riksdag tillstyrkt ansökan fullföljs bildandet av regionkommun. Avtal och 
överenskommelser görs mellan berörda parter om de olika regleringar som behöver göras för 
att slutligt genomföra förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. 
 
Regionförbundets styrelse bör, i samband med att man tar del av utredningsuppdraget, besluta  
 
a t t  göra en genomgång av rapportens förslag för att ta ställning till om vissa förslag 

som presenteras i rapporten bör initieras och genomföras under innevarande 
mandatperiod.  
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2016-01-05 
 

Kommunerna i Kalmar län 
 
Kopia: Landstinget i Kalmar län 

 
Balans och samarbete i den nya regionkommunen  

Kent Johansson har nu slutredovisat sin rapport om förutsättningarna att ändra det 
regionala utvecklingsansvaret. Regionförbundets styrelse ser positivt på 
rapportens slutsatser och det fortsatta arbetet framåt.  
 
På regionförbundets styrelse den 16 december 2015 § 178, lyftes frågan att när 
den nya regionen bildas i Kalmar län 2019, är det angeläget att skapa en balans 
mellan sjukvård och regional utveckling. Lämpligen borde sjukvården politiskt 
organiseras i ett utskott med beslutsbefogenheter byggd på delegation från 
regionstyrelsen eller en sjukvårdsnämnd.  
 
Regionförbundets styrelse beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att verka för 
en balans mellan regional utveckling och hälso- och sjukvården i den kommande 
politiska organisationen, där sjukvården lämpligen organiseras i ett utskott med 
beslutsbefogenheter eller en hälso- och sjukvårdsnämnd. 
 

 

ULF NILSSON 
ordförande Regionförbundet i Kalmar län 
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Yttrande över promemorian Förebyggande och 
behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande som sitt och överlämnar 
det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över remissen 
Förebyggande och behandling av spelmissbruk (DS 2015:48). 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över remiss från 
socialdepartementet avseende Ds 2015:48 ”Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk”. Promemorians utgångspunkt är att spelmissbruk är ett 
folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent av den vuxna befolkningen är 
problemspelare. Remissen behandlar enbart spelmissbruk i form av spel om 
pengar. Promemorian föreslår en ändring av socialtjänstlagen som innebär att 
socialnämndens ansvar utökas till att ansvara för att förebygga och motverka 
missbruk av spel om pengar.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Av 
yttrandet framgår bland annat att Kalmar kommun avstyrker förslagen i 
promemorian och anser inte att socialtjänstlagen ska ändras enligt förslaget. 
Om ansvaret ska utökas bör ansvaret ligga på landstinget.  
 
Socialnämnden har föreslagit att yttrandet ska utgöra Kalmar kommuns 
remissvar. 
 
 
 
 
Jonas Sverkén  
kanslichef 
 
Bilagor 
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2015-12-15 

 
Socialnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 december 2015. 
 

§ 211 

Remiss - Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk 

Dnr SN 2015/0445.02.10 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-07. 
Remissvar från socialnämnden daterat 2015-12-07. 
 
Avdelningschef Ingela Möller informerar i ärendet och redogör för 
remissvaret. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över remiss från social-
departementet avseende Ds 2015:48 ”Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk”. 
  
Promemorians utgångspunkt är att spelmissbruk är ett folkhälsoproblem i 
Sverige. Drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare. 
Remissen behandlar enbart spelmissbruk i form av spel om pengar. 
 
Promemorian föreslår en ändring av socialtjänstlagen som innebär att 
socialnämndens ansvar utökas till att ansvara för att förebygga och motverka 
missbruk av spel om pengar. Kommunen ska ingå en överenskommelse med 
landstinget om samarbete i fråga om personer som missbrukar spel om pengar.  
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna bifogade skrivelse som remissvar på 
socialdepartementets promemoria ”Förebyggande och behandling av 
spelmissbruk”. 
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YTTRANDE 
2015-12-07 
   Dnr S2015/0445 
 
Socialdepartementet 
Förebyggande och behandling av spelmissbruk Ds 2015:48 
 
Sammanfattning: 
Kalmar kommun instämmer inte med förslagen i promemorian.  
Om ansvaret ska utökas bör ansvaret ligga på landstinget. 
 
Förslag till ändring i socialtjänstlagen 
Kalmar kommun anser inte att socialtjänstlagen ska ändras enligt förslaget.  
 
Kommunens ansvar när det gäller missbruk av preparat är förhållandevis lätt 
att avgränsa, när det gäller spelmissbruk är gränsdragningen svårare att av-
gränsa mot annat självdestruktivt beteende. Ansvaret för behandling av bete-
endestörningar bör helt vila på landstinget då gränsdragningsproblematiken 
redan idag är svår och med föreslagen ändring riskerar att bli ännu svårare. 
Landstinget här i Kalmar län erbjuder idag ingen behandling för spelmissbruk 
och diagnostiserar inte spelberoende i någon större omfattning. Risk finns för 
att kommunen kommer att få ta ansvar för problematik som kommunen ej har 
kompetens för såsom depression, suicidtankar och andra själskadebeteenden 
som bör behandlas inom den psykiatriska vården.  
 
Kommunernas uppdrag inom det sociala området är stort och komplext och i 
dagens läge extremt ansträngt. Det är inte lämpligt att i dagens läge ytterligare 
utöka det kommunala uppdraget.  
 
Om föreslagen ändring genomförs krävs betydligt större resurser än de som 
föreslås i promemorian. Det går inte att enbart räkna på de timmar som be-
handling ska ges. Detta är ett nytt kompetensområde som kräver utbildning av 
personal och skapande av nya arbetssätt och rutiner. Då kommunen får ansvar 
för behandling riskerar även behandling av mer komplicerad natur tex i kom-
bination med annan självskadeproblematik som  kräver vistelse på behand-
lingshem att hamna på kommunerna med stora kostnader som följd.  
 
Socialnämnden i Kalmar kommun 
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1 Sammanfattning 

I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska 
motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av 
överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om 
pengar.  

Bakgrund 

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent 
av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket motsvarar ca 
170 000 personer. Andelen problemspelare är större bland unga än 
bland vuxna. Att vara problemspelare innebär att man har bristande 
kontroll över sitt spelande och att detta ger upphov till påtagliga, 
negativa konsekvenser. Spelproblem är vanligare bland män än 
bland kvinnor. Spelproblem är vanligast i socioekonomiskt svaga 
grupper. Det finns ett tydligt samband mellan spelproblem och 
psykisk ohälsa samt med missbruk och beroende av alkohol och 
andra substanser. Det är vanligt att anhöriga drabbas när någon har 
spelproblem.  

Målet som riksdagen slagit fast för samhällets insatser mot 
spelberoende är minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 
Målen för spelområdet är en sund och säker spelmarknad där 
sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under 
kontrollerade former. Överskott från spel bör värnas och alltjämt 
vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. 
föreningslivet, hästsporten och staten. Inriktningen bör vara att 
prioritera sociala skyddshänsyn samtidigt som intresset av ett 
varierat spelutbud och risken för bedrägerier och olagligt spel 
beaktas. 

I promemorian framhålls bedömningen att spelområdet präglas 
av delvis konkurrerande och motstridiga intressen. Spelområdet 
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omfattar flera politiska områden och en rad aktörer, som statliga 
myndigheter och bolag, landsting, kommuner samt privat och 
ideell sektor. Målet för samhällets insatser mot spelberoende är 
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Det finns ingen 
enkel lösning på hur detta mål kan uppnås. En verkningsfull politik 
för att nå detta mål innehåller åtgärder inom olika områden och 
berör olika aktörer. Denna promemoria innehåller förslag och 
bedömningar inom tre områden: förebyggande arbete, stöd och 
behandling samt ökad kunskap.  

Förebyggande arbete 

En ansvarsfull reglering av spelmarknaden är den viktigaste 
komponenten i ett förebyggande arbete. Tillgänglighet till spel är 
en av de faktorer som har starkast samband med spelproblem, i 
synnerhet för unga. Regeringen har tillsatt en utredning om spel-
marknadens reglering (dir. 2015:95).  

Insatser för förebyggande och behandling av spelmissbruk bör 
samordnas med insatser inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksområdet. Folkhälsomyndigheten bör stödja utveckling av 
det förebyggande arbetet av spelproblem, på nationell, regional och 
lokal nivå. I uppdraget ingår att bidra till samordning mellan 
statliga myndigheter och att ta fram och sprida kunskap och väg-
ledning till aktörer på samtliga nivåer om spelproblem och hur de 
kan förebyggas. Folkhälsomyndigheten bör särskilt uppmärk-
samma och sprida kunskap om hur man kan motverka att barn och 
unga börjar spela om pengar.  

I promemorian föreslås att kommunerna får ett tydligare ansvar 
för att förebygga spelmissbruk. Det bör ske genom att social-
nämndens ansvar för att förebygga missbruk av alkohol och andra 
substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Arbetet 
bör bl.a. utgå från kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten. 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att inkludera insatser som 
syftar till att minska skadeverkningar av spel i det befintliga arbetet 
på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet vid läns-
styrelserna. Länsstyrelsen bör under en inledningsperiod förfoga 
över särskilda medel för att bidra till samordning och uppbyggnad 
av det förebyggande arbetet på lokal nivå. 
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Statliga myndigheter som Lotteriinspektionen, Socialstyrelsen, 
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, 
Kriminalvården och Statens skolverk bör uppmärksamma spel-
problem i sina verksamheter, när så är relevant. Samråd och dialog 
bör ske med Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att insatser-
na utformas efter bästa tillgängliga kunskap. Insatser kan också 
behöva samordnas för att vara så effektiva som möjligt och för att 
nå ut till målgrupperna på bästa sätt. Flera av dessa myndigheter 
gör redan i dag insatser inom spelområdet eller närliggande 
områden, där frågan om spelproblem skulle kunna uppmärksammas 
i högre grad. Myndigheterna kan bidra till att identifiera och upp-
märksamma spelproblem och underlätta för att de som behöver 
det, får relevant stöd och behandling.  

Stöd och behandling 

Utbudet av stöd och behandling vid spelmissbruk motsvarar inte 
behovet. En uppskattning är att ca 24 000 personer har så allvarliga 
spelproblem att de sannolikt behöver behandling. Av dessa bedöms 
ca 300 personer ha fått behandling inom kommunal eller land-
stingsdriven verksamhet under 2013. Det är enbart en liten andel, 
ca fem procent, av alla som har allvarliga spelproblem som söker 
hjälp för detta.  

I socialtjänstlagen (2001:453) regleras socialnämndens skyldig-
het när det gäller att förebygga och motverka missbruk av alkohol 
och andra substanser. Skyldigheten omfattar inte andra typer av 
missbruk, såsom spelmissbruk. I dag finns således inte något 
särskilt ansvar för landets kommuner att förebygga spelmissbruk 
eller sörja för vård av spelmissbrukare. Hälso- och sjukvården har 
däremot redan i dag ett ansvar för att förebygga och behandla 
spelberoende, precis som vid andra psykiatriska sjukdomstillstånd.  

I promemorian lämnas förslag på ändringar i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som behövs för att åstad-
komma ett mer ändamålsenligt regelverk. Ett förslag är att utvidga 
socialnämndens ansvar för att motverka missbruk till att även 
omfatta missbruk av spel om pengar. Socialnämnden föreslås även 
få ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka miss-
bruk av spel om pengar bland barn och unga. Vidare föreslås att 
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kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och 
landsting om personer som missbrukar substanser även ska omfatta 
personer som missbrukar spel om pengar. Ytterligare ett förslag är 
att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barns 
behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att 
det även gäller vid spelmissbruk. De föreslagna författnings-
ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

Skälen för de föreslagna författningsändringarna är att under-
lätta för män och kvinnor, flickor och pojkar med spelmissbruk 
och deras anhöriga, att få det stöd och den behandling som de 
behöver. Målgruppen har ofta behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. För att insatserna ska bli 
effektiva behöver de samordnas. Det finns likheter mellan spel-
missbruk och andra former av missbruk. Sedan 2013 har spel-
missbruk placerats i samma kategori av diagnoser som missbruk 
och beroende av alkohol och andra substanser, i den internationella 
diagnosmanualen DSM-5.  

För att nå målet om minskade skadeverkningar av överdrivet 
spelande behövs ökad medvetenhet och kunskap på flera nivåer. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag ta fram ett nationellt kunskaps-
stöd med vägledning och rekommendationer för berörda 
professioner i kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård. 
Kunskapsstödet ska ha ett anhörigperspektiv.  

Man kan överväga möjligheten att inom ramen för Stödlinjen 
organisera ett försök med en nationell tjänst för stöd och behand-
ling via internet och telefon. Syftet skulle vara att öka tillgänglig-
heten till stöd och behandling av god kvalitet över hela landet. Det 
skulle kunna vara ett kostnadseffektivt komplement till stöd och 
behandling vid personliga möten.  

Ideell verksamhet kan fylla en viktig funktion för att förebygga 
spelproblem och ge stöd till dem som har eller har haft spel-
problem.  

Forskning och uppföljning 

Det finns behov av att samordna finansieringen av forsknings-
aktiviteter som handlar om skadeverkningar av överdrivet spelande 
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samt av forskning inom hela alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- 
och spelområdet (ANDTS-området). Forskningsrådet Forte bör 
ha ett utökat samordnande och samlat uppdrag för forskning inom 
dessa områden. Bättre samordning kan främja tvärvetenskaplig 
forskning, göra det möjligt att ta tillvara synergieffekter mellan 
närliggande forskningsområden samt undvika överlapp mellan olika 
finansiärers ansvarsområden.  

I den mån Svenska Spel finansierar forskning inom spelområdet 
bör processerna för detta utvecklas, i syfte att främja synergi-
effekter, transparens och trovärdighet. En möjlighet som kan 
övervägas är att en oberoende forskningsfinansiär, t.ex. Forte som 
finansierar beroendeforskning inom bl.a. spelområdet, får i uppdrag 
att på spelområdet utlysa de medel som Svenska Spel beslutar att 
avsätta för forskning. Det skulle skapa möjlighet till samordning 
och synergieffekter mellan olika forskningsområden och minska 
risken för överlappning mellan olika forskningsprojekt. 

I den mån Svenska Spel samlar in uppgifter om spelares spel-
mönster genom spelkortet bör dessa kunna behandlas för forsk-
ningsändamål, bl.a. i syfte att förbättra kunskapen om hur spel-
problem kan förebyggas. Sådan forskning bör kunna bedrivas 
oberoende av finansiering från Svenska Spel. Tillgång till och 
användning av data ska utformas på ett sätt som säkerställer indi-
videns rätt till personlig integritet.  

Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att fortsätta bedriva 
befolkningsstudien Swelogs. Resultat från undersökningen behövs 
för att kunna följa hur spelproblem utvecklas i olika grupper, samt 
vad som påverkar denna utveckling. Folkhälsomyndigheten bör 
vidare få i uppdrag att överväga om det finns behov av ett uppfölj-
ningssystem avseende skadeverkningar av spel.  
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § samt 5 kap. 1 och 9 a §§ 
socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
7 § 

Socialnämnden skall arbeta 
för att förebygga och motverka 
missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel.  

 
 

Socialnämnden ska arbeta för 
att förebygga och motverka 
missbruk av 

1. alkohol, 
2. andra beroende-

framkallande medel, och 
3. spel om pengar. 

Socialnämnden skall genom 
information till myndigheter, 
grupper och enskilda och 
genom uppsökande verksamhet 
sprida kunskap om skade-
verkningar av missbruk och om 
de hjälpmöjligheter som finns. 

Socialnämnden ska genom 
information till myndigheter, 
grupper och enskilda och 
genom uppsökande verksamhet 
sprida kunskap om skade-
verkningar av missbruk och om 
de hjälpmöjligheter som finns. 
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5 kap. 
1 §1 

Socialnämnden ska  
– verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och  

goda förhållanden,  
– i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 
utveckling hos barn och ungdom,  

– bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande 
arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa,  

– aktivt arbeta för att före-
bygga och motverka missbruk 
bland barn och ungdom av alko-
holhaltiga drycker, andra berus-
ningsmedel eller beroendefram-
kallande medel samt dopnings-
medel,  

– aktivt arbeta för att före-
bygga och motverka missbruk 
bland barn och ungdom av alko-
holhaltiga drycker, andra berus-
ningsmedel eller beroendefram-
kallande medel, dopningsmedel 
samt spel om pengar,  

– tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som  
berörs, uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte  
vistas i miljöer som är skadliga för dem,  

– med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och  
ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,  

– i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom  
som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som 
de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård och 
fostran utanför det egna hemmet,  
– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov 
av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om 
vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts,  

– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda 
behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran 
utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av 
sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av 
sluten ungdomsvård upphört.  

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2015:85. 
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9 a §2 
Kommunen ska ingå en 

överenskommelse med lands-
tinget om ett samarbete i fråga 
om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, 
läkemedel eller dopningsmedel. 
Om det är möjligt bör 
organisationer som företräder 
dessa personer eller deras 
närstående ges möjlighet att 
lämna synpunkter på innehållet i 
överenskommelsen. 

Kommunen ska ingå en 
överenskommelse med lands-
tinget om ett samarbete i fråga 
om personer som missbrukar 

1. alkohol,  
2. narkotika,  
3. andra beroendeframkall-

ande medel, 
4. läkemedel, 
5. dopningsmedel, eller 
6. spel om pengar. 
 Om det är möjligt bör 

organisationer som företräder 
dessa personer eller deras 
närstående ges möjlighet att 
lämna synpunkter på innehållet i 
överenskommelsen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
 

                                                                                                                                                          
2 Senaste lydelse 2013:303. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 

 
Härigenom föreskrivs att 2 g § och 8 b § hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 g §1 
Hälso- och sjukvården ska 

särskilt beakta ett barns behov 
av information, råd och stöd om 
barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning 
eller en psykisk funktions-
nedsättning,  

2. har en allvarlig fysisk 
sjukdom eller skada, eller  

3. är missbrukare av alkohol 
eller annat beroendeframkall-
ande medel.  

Hälso- och sjukvården ska 
särskilt beakta ett barns behov 
av information, råd och stöd om 
barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning 
eller en psykisk funktions-
nedsättning,  

2. har en allvarlig fysisk 
sjukdom eller skada, eller  

3. är missbrukare av alkohol, 
annat beroendeframkallande 
medel eller spel om pengar.  

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som 
barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. 

 
8 b §2 

Landstinget ska ingå en 
överenskommelse med 
kommunen om ett samarbete i 
fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, 
andra beroendeframkallande 

Landstinget ska ingå en 
överenskommelse med 
kommunen om ett samarbete i 
fråga om personer som 
missbrukar 

1. alkohol, 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2009:979. 
2 Senaste lydelse 2013:302. 
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medel, läkemedel eller 
dopningsmedel. Om det är 
möjligt bör organisationer som 
företräder dessa personer eller 
deras närstående ges möjlighet 
att lämna synpunkter på 
innehållet i överenskommelsen. 

2. narkotika, 
3. andra beroendeframkall-

ande medel, 
4. läkemedel, 
5. dopningsmedel, eller 
6. spel om pengar. 
Om det är möjligt bör 

organisationer som företräder 
dessa personer eller deras 
närstående ges möjlighet att 
lämna synpunkter på innehållet i 
överenskommelsen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
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3 Bakgrund  

3.1 Inriktning på utredningsarbetet 

Ett utredningsarbete påbörjades inom Socialdepartementet den 1 
april 2014, med inriktning på att analysera frågor om förebyggande 
och behandling av spelmissbruk när det gäller spel om pengar. 
Arbetet har resulterat i denna promemoria. 

Huvudfrågorna gäller ansvarsfördelning mellan kommuner och 
landsting, ansvar och roller för centrala myndigheter, stöd till 
forskning och metodutveckling, spelaktörernas roll samt stöd till 
ideella sektorn. Promemorian innehåller förslag på ändringar i 
socialtjänstlagen (2001:453) samt i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). Förslagen innebär att vissa bestämmelser om 
kommunernas och landstingens ansvar utvidgas till att även gälla 
spelmissbruk. Promemorian innehåller även en beskrivning av 
spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv, samt andra överväganden 
om hur förebyggande och behandling av spelproblem kan för-
bättras. 

Nedan ges en kort redogörelse för faktorer som bidragit till att 
detta utredningsarbete initierats. 

Bakgrund till utredningsarbetet 

Det har gjorts flera utredningar om spel och spelproblem. En av 
dem, Spelutredningen (SOU 2008:124), gjorde år 2008 bedöm-
ningen att det inte var lämpligt att låta spelproblem ingå i social-
tjänstlagen. Utredningen framhöll att ansvaret för behandling av 
spelmissbruk i framtiden kan tänkas läggas på antingen kommuner-
nas socialtjänster eller landstingen i likhet med vad som gäller för 
missbruk av alkohol och narkotika. Man menade dock att en 
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förutsättning för detta var att det fanns utvecklade behandlings-
program som utvärderats.1 

År 2013 blev diagnosen spelberoende placerad i samma kategori 
av diagnoser som beroende av beroendeframkallande substanser, i 
den amerikanska diagnosmanualen Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM). Tidigare sågs diagnosen som 
en impulskontrollstörning och inte som ett beroendetillstånd.2 

Socialstyrelsen gjorde i en rapport från 2013 bedömningen att 
det fanns tillräcklig kunskap om verksamma behandlingsmetoder. 
Socialstyrelsen framhöll vidare att det fanns otydligheter i lag-
stiftningen för vård- och behandlingsansvar avseende personer med 
spelproblem och spelberoende. Enligt Socialstyrelsens bedömning 
måste lagstiftaren förhålla sig till det faktum att spelberoende 
jämställs med beroende av substanser, som till exempel beroende av 
alkohol eller narkotika.3 

Folkhälsomyndigheten har i ett flertal rapporter och faktablad 
visat att spelproblem är ett folkhälsoproblem som medför negativa 
konsekvenser för ett betydande antal människor.  

Riksrevisionen granskade år 2012 statens roll på spelmarknaden. 
Riksrevisionen framhöll att det behövdes bättre förutsättningar för 
ett förebyggande arbete för att motverka ett ökat spelberoende, 
tydligare samverkan mellan involverade aktörer, ökad forskning 
inom området samt ett tydliggörande av vilken huvudman som har 
ansvar för behandling av spelberoende.4 

Tillkännagivande från riksdagen 

Riksdagen beslutade i december 2005 om ett tillkännagivande till 
regeringen angående spelberoende. Riksdagen menade att rege-
ringen borde pröva en modell där ekonomiska medel avsätts från 
överskottet från spelverksamhet för att motverka spelberoende och 
minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande.5 Detta 
kommenteras i avsnitt 4.2.3.  
                                                                                                                                                          
1 En framtida spelreglering, SOU 2008:124. 
2 http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm5 
3 Vård och behandling av spelberoende – Socialstyrelsens förslag om insatser för att utveckla 
vård och behandling av spelberoende, Socialstyrelsen, 2013. 
4 Statens på spelmarknaden – når man målen? RIR 2012:15, Riksrevisionen, 2012.  
5 Bet. 2005/06:SoU1, s. 59, rskr. 2005/06:112.  
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3.2 Vad är spelproblem, spelmissbruk och 
spelberoende?  

Begrepp, definitioner och mätinstrument 

Det finns flera liknande begrepp som används inom spelberoende-
området. Begreppen ”spelberoende”, ”spelproblem” och ”spelmiss-
bruk” har något olika betydelser och kan alla vara relevanta att 
använda, beroende på sammanhang. I det här avsnittet förklaras 
begreppens betydelse och innebörd.6  

Begreppet spelproblem betyder problem för en individ eller 
dennes omgivning som skapas av spel om pengar. Någon allmänt 
accepterad definition av begreppet finns inte men internationellt 
sett används ofta följande eller en likartad definition: ”Spelproblem 
karakteriseras av oförmåga att begränsa utgifterna för spel om 
pengar eller tiden som läggs ner på spel, vilket leder till negativa 
konsekvenser för spelaren, andra berörda eller för samhället.” 
Enligt den definitionen ska följande två förhållanden föreligga 
samtidigt för att en spelare ska ha spelproblem: 

– spelaren har vid upprepade tillfällen bristande kontroll över 
omfattningen av spelandet, och 

– spelandet ger upphov till påtagliga, negativa konsekvenser.  

Det finns olika mätinstrument för spelproblem. Instrumentet 
PGSI (Problem Gambling Severity Index) används ofta i befolk-
ningsstudier för att mäta spelproblem. Det utgörs av en enkät 
med ett antal frågor om problematiskt spelbeteende och nega-
tiva konsekvenser av spelandet. Man får poäng för jakande svar, 
och ju fler poäng desto allvarligare antar man att spelproblemen 
är. Svarsalternativen och dess poäng är: aldrig = 0, ibland = 1, 
ofta = 2 och nästan alltid = 3. Svarspoängen för respektive fråga 
summeras. Totalpoängen placerar sedan personen i en av 
följande kategorier: 0 poäng = ej spelproblem, 1-2 poäng = viss 
risk, 3-7 poäng = moderat risk och 8-27 poäng = spelproblem.  

 
                                                                                                                                                          
6 Lotteriinspektionens skriftserie nr 4, 2013, artikel av Per Binde, docent i socialantropologi 
och spelforskare, Göteborgs universitet. 
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Begreppet spelberoende är en psykiatrisk diagnos, som kan ställas 
inom hälso- och sjukvården. Det är en allvarlig form av spel-
problem. Alla som har spelproblem är inte spelberoende. Spel-
beroende är ett beroende av samma slag som alkohol- och 
narkotikaberoende och påverkar hjärnans belöningssystem på ett 
likartat sätt. 

 
I en handbok för psykiatrin som ges ut av American Psychiatric 
Association (APA), finns standarddiagnoser för psykiatriska 
sjukdomstillstånd. Handboken kallas Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM)och är brett använd över hela 
världen. I den senaste utgåvan av denna handbok (DSM-5) används 
begreppet hasardspelsyndrom för det som vanligen benämns som 
spelberoende. DSM-5 anger att spelberoende utgörs av ihållande 
och återkommande, problematiskt spelande med minst fyra av 
följande nio kännetecken. Den enskilde 

1. behöver spela för allt större summor för att han eller hon ska 
uppnå den önskade spänningseffekten, 

2. blir rastlös eller irriterad när han eller hon försöker begränsa sitt 
spelande eller sluta upp med att spela, 

3. har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller 
sluta upp med sitt spelande, 

4. tänker ständigt på spel (t.ex. upptagen av att tänka på tidigare 
spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att 
fundera över hur han eller hon kan skaffa pengar att spela med), 

5. spelar ofta när känsloläget är negativt (t.ex. hjälplöshetskänslor, 
skuld, ångest och depression), 

6. återvänder ofta en annan dag för att revanschera sig (jagar 
förluster) efter att ha spelat bort pengar,  

7. ljuger för att dölja omfattningen av spelandet, 

8. har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, 
anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av 
spelandet, och/eller 

9. förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en 
finansiell krissituation som uppstått på grund av spelandet. 
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Begreppet problemspelare används ofta i det här dokumentet, 
eftersom det används i rapporter som baserar sig på befolknings-
studier från Folkhälsomyndigheten. Med begreppet problemspelare 
avses både spelare som har spelproblem och de som har en moderat 
risk för spelproblem. Enligt kategorierna i PGSI är problemspelare 
en sammanläggning av spelare som enligt PGSI har ”moderat risk” 
för spelproblem och spelare som har ”spelproblem”. Det har alltså 
en bredare definition än begreppet spelproblem.  

 
Begreppet riskspelare används för att beteckna spelbeteende som 
ibland lett till negativa konsekvenser och som kan komma att ge 
upphov till mer förekommande och fler negativa konsekvenser och 
spelproblem.  
 
Missbruk och missbrukare är begrepp som används i socialtjänst-
lagen (2001:453). En fastställd definition av dessa begrepp saknas. 
Inom vårdsektorn är meningarna delade om lämpligheten och 
relevansen av begreppet missbruk. Traditionellt har begreppet miss-
bruk använts med syftning på negativa sociala konsekvenser medan 
begreppet beroende syftar på biologiska och medicinska aspekter. 
Det har inneburit att åtskilliga läkare inte ansett att termen 
missbruk är relevant, medan den inom socialsektorn har varit all-
mänt accepterad. I dagligt tal har begreppet missbruk ofta betytt en 
lindrigare form av problem än begreppet beroende.7 Inom social-
tjänsten gör man i praktiken inga diagnostiska överväganden, såvida 
det inte är fråga om samarbete med hälso- och sjukvården. Denna 
promemoria behandlar ansvarsfördelning mellan kommuner och 
landsting, inklusive socialtjänstens ansvar för spelproblem och spel-
beroende. Eftersom begreppet missbruk används i socialtjänstlagen 
används det även i denna promemoria.  

3.3 Omfattning av spelproblem 

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Enligt Folkhälso-
myndigheten är definitionen av ett folkhälsoproblem att det är 

                                                                                                                                                          
7 Lotteriinspektionens skriftserie nr 4, 2013, artikel av Per Binde, docent i socialantropologi 
och spelforskare, Göteborgs universitet. 
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vanligt förekommande (minst en procent av befolkningen ska vara 
drabbad), ger allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det 
sociala livet, bidrar till ojämlikheter i hälsa samt är möjligt att 
förebygga.8 Spelproblem uppfyller alla dessa kriterier. Drygt två 
procent av den vuxna befolkningen (i åldersgruppen 16-84 år) är 
problemspelare, enligt en befolkningsstudie från 2008/09.9 Om-
räknat på befolkningens storlek 2014 motsvarar det ca 170 000 
personer.10 

Ungefär en sjundedel av problemspelarna har så allvarliga spel-
problem att de troligen behöver behandling enligt resultat från en 
svensk befolkningsstudie, Swelogs11. År 2014 motsvarar det ca 
24 000 personer. Endast fem procent av gruppen med allvarliga 
spelproblem har sökt någon form av hjälp för sina problem.12 Även 
internationella studier visar att få söker hjälp – mellan fem och 29 
procent. Drygt fem procent av den vuxna befolkningen klassades 
som riskspelare i befolkningsundersökningen Swelogs 2008/09, 
vilket motsvarar ca 400 000 omräknat till dagens befolknings-
mängd.13  

Knappt hälften av invånarna i åldrarna 16-84 år spelar om pengar 
varje månad eller oftare. Ungefär 25 procent av invånarna i åldrarna 
16-84 år spelar på spel med låg riskpotential och 15 procent spelar 
också på spel med medelhög riskpotential. Gruppen som spelar på 
spel med hög riskpotential minst en gång varje månad utgör fem 
procent av den vuxna befolkningen. Av de som tillhörde denna 
grupp utan att vara problemspelare, hade sju procent utvecklat 
spelproblem ett år senare.14  

Det finns en stor rörlighet in i och ut ur spelproblem samtidigt 
som andelen med spelproblem i befolkningen är oförändrad. Detta 
ska förstås som att relativt många av dem som drabbas av spel-
problem ”spontanläker” över tid men att återfall sker och att nya 

                                                                                                                                                          
8 Spel om pengar – ett folkhälsoproblem, Folkhälsomyndigheten, 2014.  
9 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie, Statens folkhälsoinstitut, 2010, s. 75. 
10 Befolkningen i åldersgruppen 16-84 år var enligt SCB ca 7,7 miljoner år 2014. 2,2 procent 
av dessa är ca 170 000 personer.  
11 Läs mer om Swelogs i avsnitt 4.4.2.  
12 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie. Statens folkhälsoinstitut.  
13 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie. Statens folkhälsoinstitut. 
14 Faktablad om Swelogs, Nr 16, Vad gör ett spel riskfyllt, 2014.  
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problemspelare tillkommer hela tiden. Av 100 000 nya problem-
spelare som identifierades i befolkningsundersökningen 2008/09 
hade ungefär 80 000 inte haft problem med sitt spelande tidigare. 
20 000 av dessa hade haft spelproblem tidigare i livet och var alltså 
återfall. Bland de nya problemspelarna var nära hälften kvinnor (ca 
40 000 personer).  

Man kan jämföra dessa siffror med omfattningen av annat 
beroende. Missbruksutredningen från 2011 uppskattade att ca 300 
000 personer är beroende av alkohol (ca fyra procent av vuxna 
befolkningen), att 450 000 personer har ett missbruk (ca sex 
procent) och att 700 000 personer har ett s.k. riskbruk av alkohol 
(ca nio procent). Vidare har 29 500 personer ett narkotikamissbruk 
(ca 0,4 procent), 65 000 är läkemedelsberoende (ca en procent)och 
10 000 personer bedöms ha brukat dopningsmedel det senaste året 
(0,1 procent).15  

3.4 Vem drabbas av spelproblem? 

Andelen problemspelare är större i gruppen unga jämfört med i den 
vuxna befolkningen. Bland ungdomar i åldersgruppen 16-17 år var 
andelen problemspelare fyra procent år 2008.16 I en studie från 
2014 framkommer att unga i gruppen 16-24 år har tre gånger så hög 
risk att ha en första episod av problemspelande jämfört med 
vuxna.17 

Det är också betydligt vanligare med problemspelande bland 
män än bland kvinnor. Cirka tre procent av männen och en procent 
av kvinnorna i befolkningen i åldersgruppen 16-84 år är problem-
spelare. Andelen problemspelare bland unga män (16-24 år) för-
dubblades mellan mätningarna åren 1998/99 och 2008/09. År 2009 
var nästan var tionde man i åldersgruppen 16 – 24 år problem-
spelare.18 Män har spelproblem i större omfattning än kvinnor 
vilket är en trolig följd av att män generellt spelar oftare, för högre 

                                                                                                                                                          
15 Missbruket, kunskapen, vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga, SOU 2011:6. 
16 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie. Statens folkhälsoinstitut. 
17 The Incidence of Problem Gambling in a Representative Cohort of Swedish Female and 
Male 16-24 Years-Olds by Socio-demographic Characteristics, in Comparinson with 25-44 
Years-Olds, Frida Fröberg, 2014.  
18 Kunskapsunderlag Spel, rapport 2010, Statens Folkhälsoinstitut, s. 46.  
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insatser, på fler spelformer och på mer riskfyllda spelformer än 
kvinnor. Kvinnor och män tycks dock utveckla spelproblem i lika 
stor utsträckning om de har samma spelbeteende. Kvinnor tycks 
utveckla spelproblem senare i livet.19 Majoriteten av alla spelare är 
fortfarande män. Men enligt en uppföljning av förändringar av 
spelproblem mellan åren 2008/09 och 2009/10 fanns den största 
andelen nya problemspelare bland kvinnor med grundskola som 
högsta utbildning. Dessa kvinnor fanns framför allt i ålders-
grupperna 16-17 år och 45-64 år.20 

Spelproblem finns i hela befolkningen. Men de är vanligast 
bland redan utsatta grupper, som t.ex. i den grupp som är född 
utomlands och bland låginkomsttagare.21 Unga personer och 
ensamstående spelar för mindre pengar än andra grupper, men får 
mer problem. Generellt kan man säga att personer som inte har 
stabila och trygga levnadsförhållanden löper en större risk att 
utveckla spelproblem. Det finns ett samband mellan riskabla 
spelvanor, låg socioekonomisk status, att tillhöra en etnisk mino-
ritet och föräldrarnas spelvanor.22 Personer med akademisk utbild-
ning har i mindre utsträckning spelproblem än personer med 
grundskola eller gymnasieskola som högsta utbildningsnivå.23  

Forskningen visar att personer med spelproblem i större 
utsträckning konsumerar alkohol, tobak och narkotika och även 
omvänt att personer som konsumerar alkohol, tobak och narkotika 
har större risk att ha spelproblem. Det finns även ett samband 
mellan spelproblem och depression, ångest och självmordstankar. 
Resultaten är anmärkningsvärda enligt Folkhälsomyndighetens be-
dömning, även om vi inte vet vad som orsakar vad.24  

Det finns ett tydligt statistiskt samband mellan en god allmän-
hälsa och sänkt risk för att bli problemspelare. De som har god 
allmänhälsa har halverade odds för att bli problemspelare. En 
försämrad psykisk hälsa under året samvarierar med såväl risk- och 

                                                                                                                                                          
19 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
20 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010, Resultat från Swelogs 
ettårsuppföljning, Statens folkhälsoinstitut R2012:04, s. 63. 
21 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
22 Överdrivet spelande och hälsa, En systematisk litteraturöversikt, R2012:06, Statens 
Folkhälsoinstitut, s. 27, 39-40.  
23 Forskning i korthet: spelberoende, FAS, 2013.  
24 Överdrivet spelande och hälsa, En systematisk litteraturöversikt, R2012:06, Statens 
folkhälsoinstitut, s. 40. 
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problemspelande som att inte kunna minska sina spelproblem.25 
Det finns ett ännu tydligare empiriskt stöd för att psykisk ohälsa 
och substansberoende ofta förekommer samtidigt som spelproblem 
och spelberoende.26  

3.5 Vad orsakar spelproblem? 

Det finns en del faktorer som ökar sårbarheten för att få problem 
med spel. Dessa finns både hos individen, hos den nära omgiv-
ningen och i miljön runt omkring.27 

Sociala, psykologiska och biologiska faktorer 

Troliga riskfaktorer för spelproblem är impulsivitet, en otrygg 
uppväxt, tidigare spelproblem liksom alkohol- eller drogproblem. 
En tidig speldebut ökar risken för att få spelproblem senare i livet. 
Psykisk ohälsa och negativa livshändelser verkar vara ytterligare 
faktorer som har samband med problemspelande.  

Det finns även faktorer som påverkar möjligheten att ta sig ur 
ett problemspelande. Att inte ha haft alkohol- eller drogproblem 
eller tidigare spelproblem kan underlätta återhämtningen från pro-
blemspelande. 28  

Individuella riskfaktorer för att utveckla spelproblem verkar 
vara generella och kan driva på utvecklingen av en rad olika psyko-
sociala svårigheter. De är i allt väsentligt desamma som för att 
utveckla alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet och psykisk sjuk-
dom. Detta förklarar varför samsjuklighet mellan olika psyko-
sociala problem är vanlig – problemen är olika uttryck för samma 
grundläggande förutsättningar.29 

                                                                                                                                                          
25 Spel om pengar och spelproblem i Sverige, Resultat från Swelogs ettårsuppföljning, 
2009/2010, Statens folkhälsoinstitut, s. 70.  
26 Kunskapsunderlag, Spel, rapport 2010, Statens folkhälsoinstitut, s. 32.  
27 Spel om pengar – ett folkhälsoproblem, Folkhälsomyndigheten, 2014. 
28 Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande, Resultat från Swelogs fördjupningsstudie, 
R 2013:07, Statens folkhälsoinstitut, s. 62-65. 
29 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
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Tillgänglighet till spel och spelmiljö 

Tillgängligheten till spel har betydelse för omfattningen av 
spelandet och spelproblem, åtminstone till en början. I allmänhet 
leder ökad tillgänglighet i form av fler spelformer, fler distri-
butionskanaler, fler spelställen och längre öppettider (t.ex. via 
internet dygnet runt) till mer spelande och mer spelproblem. Efter 
hand sker dock anpassningsprocesser och spelproblemen verkar 
oftast återgå till sin tidigare nivå. Dessa processer kan initieras av 
att de ökade problemen uppmärksammas i samhället, vilket för-
anleder olika former av förebyggande åtgärder.30 Det finns dock 
kunskapsluckor när det gäller hur spelmiljön i sig och sociala 
faktorer i samband med spel påverkar risken för att utveckla spel-
problem.  

Det verkar finnas högre risk att utveckla spelproblem om man 
spelar på vissa typer av spel jämfört med om man spelar på andra. 
En viktig faktor som påverkar risken för spelproblem är spelets 
snabbhet, alltså hur snabbt man får veta om man har vunnit eller 
förlorat. En annan faktor är spelets kontinuitet, alltså hur snart 
efter ett avslutat spel som man kan spela på nytt. Ju kortare tid 
mellan satsning, utfall och möjlighet att åter kunna satsa på samma 
spel, desto högre riskpotential. Exempel på spel med hög risk-
potential är spelautomater och kasino- och pokerspel på nätet. Spel 
på internet har generellt en högre riskpotential än fysiska spel.31 

3.6 Konsekvenser av spelproblem  

Spelproblem för med sig negativa konsekvenser för den enskilde, 
för närstående och för samhället i stort.  

Konsekvenser för den enskilde  

Den som ägnar sig åt överdrivet spelande får ofta ekonomiska 
problem, som kan leda till skuldsättning. Spel kan leda till negativa 
konsekvenser, även för personer som inte har ett beroende eller 

                                                                                                                                                          
30 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
31 Faktablad om Swelogs, Nr 16, 2014, Folkhälsomyndigheten.  
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missbruk. Det räcker med att spela destruktivt i en kort period för 
att det ska orsaka problem. Spelandet kan även få sociala konse-
kvenser Både skuldsättning och sociala konsekvenser kan i sin tur 
ge negativa följder för hälsan. Personer med spelproblem har ofta 
en hårt belastad hälsa.32  

Även om man lyckas bli fri från spelproblem så är det vanligt att 
konsekvenserna, såsom stora skulder, relationsproblem och hälso-
problem, kvarstår under lång tid. 33  

Konsekvenser för anhöriga  

Anhöriga drabbas också när någon har spelproblem. Familj, vänner 
och andra i spelarens närhet påverkas i olika hög grad. Nära var 
femte person, drygt 18 procent, mellan 16 och 84 år i Sverige 
uppger att någon i deras närhet har eller har haft spelproblem. Ca 
76 500 barn lever tillsammans med någon som är problemspelare. 
Att vara anhörig påverkar hälsan, den sociala situationen och 
ekonomin. Det finns ett starkt samband mellan att vara anhörig 
och att leva på ekonomiskt försörjningsstöd, ha svårigheter att 
betala räkningar, ha riskabla alkoholvanor och uppleva psykisk 
ohälsa. Sambandet är tydligt för såväl män som kvinnor, oavsett 
ålder och egna spelproblem. Sannolikheten att bli utsatt för våld är 
högre för anhöriga kvinnor såväl som män, jämfört med icke 
anhöriga, enligt resultat från befolkningsundersökningen 
Swelogs.34 Anhöriga kvinnor uppger i högre grad än andra kvinnor 
att de har varit sjukskrivna från arbetet och att de har ett lägre 
socialt stöd35. Den nationella stödlinjen (Stödlinjen)36 erbjuder 
anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga och är 
tillgänglig i hela landet. Anhöriga som ringer till Stödlinjen berättar 
bl.a. att hushållet får svårt att betala räkningar, att det inte finns 
pengar till fritidsaktiviteter och tandvård, att de blir bestulna av 
spelaren, om att det är konflikter i relationen och att de står under 
                                                                                                                                                          
32 Spel om pengar – ett folkhälsoproblem, Folkhälsomyndigheten, 2014.  
33 Faktablad om Swelogs, Nr 17, 2014, Folkhälsomyndigheten. 
34 Närstående och spelproblem, Faktablad om Swelogs nr 15, mars 2014.  
35 Svensson, Romild & Sheperdson, 2013, The concerned significant others of people with 
gambling problems in a national representative sample in Sweden – a 1 year follow-up study. 
PMC Public Health 13:1087. 
36 Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och 
Karolinska institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 
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psykisk påfrestning och stress.37 Uppskattningsvis påverkas ca sju 
anhöriga personer av en problemspelare.38  

Liknande resultat framkommer i en utvärdering av de öppen-
vårdsprojekt för problemspelare som staten finansierat.39 De an-
hörigas relation till, och kommunikation med den spelberoende är 
ofta präglad av ilska, besvikelse och misstänksamhet. Samtidigt ger 
många anhöriga också uttryck för ett starkt engagemang och söker 
ofta hjälp för närstående som är problemspelare. Situationen liknar 
ofta den situation som anhöriga till personer med substansmiss-
bruk har, men när det gäller problemspelare kan den ekonomiska 
situationen på mycket kort tid ha blivit mycket dålig. Ofta möts de 
anhöriga av en oförstående attityd när de söker hjälp, eftersom 
spelberoende är ett problem som förhållandevis få professionella 
har kunskap om.  

Konsekvenser för samhället  

Spelproblemens kostnad på samhällsnivå är svåra att uppskatta och 
forskarna är oense om hur de ska beräknas. Det finns inte några 
vetenskapligt hållbara samhällsekonomiska analyser av kostnaderna 
för spelproblem i Sverige. 

Ett problemspelande kan leda till ett visst produktivitetsbortfall. 
Storleken på det är dock svår att uppskatta.40 Spelproblem kan även 
ge upphov till kostnader för samhället i form av försörjningsstöd, 
behandling och kriminalitet. Andra former av negativa konsekven-
ser kan vara skilsmässa och problem med relationer, självmord eller 
en otrygg uppväxt för ett barn. Det är svårt att värdera sådant i 
ekonomiska termer. 

                                                                                                                                                          
37 Årsrapport Stödlinjen, Statens folkhälsoinstitut, 2011.  
38 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
39 Öppenvårdsprojekt för spelberoende – en utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, R2010:15.  
40 Productivity Commission, Australien, 1999.  
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3.7 Styrning och reglering av spelmarknaden 

Politiska mål  

Målen för den svenska spelpolitiken fastställdes av riksdagen efter 
regeringens förslag i propositionen Vissa frågor inom spelområdet 
m.m. (prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:112). I 
förarbetena anges att målen fortsatt är en sund och säker spel-
marknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel ska 
tillgodoses under kontrollerade former. Vidare anges att överskott 
från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller 
allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten. 
I förarbetena anges också att inriktningen på spelpolitiken bör vara 
att prioritera sociala skyddshänsyn samtidigt som intresset av ett 
varierat spelutbud och risken för bedrägerier och olagligt spel be-
aktas. Kulturutskottet förtydligade att statens ansvar bör vara att 
säkerställa att de sociala skadeverkningarna minimeras. Målen 
rymmer både skyddsaspekten för spelaren och aspekten att över-
skottet från spelmarknaden ska värnas.  

Syftet med spelregleringen är inte angivet i lag. Däremot be-
handlas detta i förarbetena till 1982 års lotterilag (jfr. prop. 
1981/82:170, s. 23). Där anges att lagen bör syfta till att bevaka 
konsumenternas intressen och skydd mot olika slags bedrägerier, 
att säkerställa att lotterier inte anordnas för obehöriga ändamål 
samt att behållningen i lotterierna i tillräckligt hög grad kommer de 
avsedda ändamålen till godo. Regleringen syftar också till att så 
långt det är möjligt motverka skadeverkningar av ekonomisk, social 
och personlig natur. Det angavs som särskilt viktigt i förarbetena 
att motverka att lotterier på ett otillbörligt sätt lockar eller bedrivs 
bland barn och ungdom. Förutom att lotterilagen syftar till att 
motverka illegala lotterier kan den även i viss mån kanalisera 
allmänhetens spelintresse till sådana lotterier och spel som kan 
kontrolleras och som bedrivs under socialt acceptabla former. Det 
är angivet i statens ägaranvisning till Svenska Spel att bolaget ska 
kunna tillhandahålla sådana spelformer som kan bedömas medföra 
risker av social karaktär, när det bedöms kunna stävja illegalt spel i 
okontrollerade former. Enligt förarbetena bör regleringen även 
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syfta till att möjliggöra en lämplig och effektiv beskattning, efter-
som lotterier utgör en betydande inkomstkälla för staten.  

Svensk spelreglering 

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av lotterilagen 
(1994:1000), kasinolagen (1999:355) och lagen (1982:636) om an-
ordnande av visst automatspel.  

Lotterilagen är en förbudslagstiftning som bygger på principen 
att alla lotterier kräver tillstånd och att alla tillstånd står under 
offentlig kontroll.  

Den som anordnar vadhållning i samband med hästtävling eller 
anordnar automatspel, roulettspel, tärningspel eller kortspel får 
inte låta någon som är under 18 år delta, enligt lotterilagen. Det 
gäller även den som är ombud för anordnaren (35 §). Regeringen, 
Lotteriinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna är tillstånds-
myndigheter enligt lotterilagen (39-44 §). Lotteriinspektionen är 
central tillsynsmyndighet över lotterilagen (48 §). 

Enligt 1 § kasinolagen gäller denna lag för roulettspel, tärnings-
spel, kortspel och liknande spel som anordnas i lokaler vilka huvud-
sakligen används för detta ändamål (ett kasino). Tillstånd att an-
ordna kasinospel meddelas av regeringen och får endast ges till 
företag som ägs av staten (11 §). Det får finnas högst sex kasinon 
(3 §). För tillträde till kasinon gäller en åldersgräns på 20 år (4 §). 
Lotteriinspektionen utövar tillsyn över kasinon (14 §). 

I lagen om anordnande av visst automatspel finns regler om spel 
på mekaniska eller elektroniska spelautomater som anordnas för 
allmänheten men inte ger vinst eller endast ger vinst i form av 
frispel på automaten (1 §). Tillstånd att anordna automatspel får 
förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde, tider när 
spelverksamheten får bedrivas och andra föreskrifter för att mot-
verka att verksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i 
en miljö som är olämplig för barn eller ungdom (5 §). Lotteri-
inspektionen utövar tillsyn enligt lagen (7 §). 
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Spelreglering inom EU 

Det finns inte någon harmoniserad lagstiftning på spelområdet 
inom EU. Medlemsstaterna i EU har ett betydande utrymme att 
själva reglera spelpolitiken inom ramen för Fördraget om Europei-
ska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artikel 56 i EUF-
fördraget anger att inskränkningar av den fria rörligheten för 
tjänster inom EU endast är tillåtna om de kan motiveras av 
tvingande skäl med hänsyn till allmänintresset (t.ex. människors 
hälsa, konsumentsskydd, m.m.). Åtgärderna måste vara nödvändiga 
för att uppnå dessa syften (dvs. berättigade) och får inte gå utöver 
vad som är nödvändigt (dvs. proportionerliga). 

EU-kommissionen har upprättat ett antal överträdelseärenden 
avseende svensk spelreglering. Kommissionen gör i allt väsentligt 
gällande att den svenska tillämpningen brister i proportionalitet.41 
Kommissionen anser att Svenska Spels marknadsföring är för 
omfattande. Vidare ifrågasätter Kommissionen att bolaget i till-
räcklig grad beaktar riskerna för spelberoende samt att staten gör 
vad som krävs för att ge personer med spelproblem information 
och stöd. Mot bakgrund av detta fattade kommissionen den 16 
oktober 2014 beslut om att stämma Sverige.42 

Regeringen har bestritt Kommissionens påståenden och påpekat 
att viss markandsföring är nödvändig för att kanalisera spelandet 
till lagliga alternativ under svensk kontroll och tillsyn. Regeringen 
menar att det svenska regelverket är konsistent och förenligt med 
EU-rätten.43 

Flera länder i Europa inför nya regelverk på spelområdet. Syftet 
är bl.a. att återta initiativet på den egna spelmarknaden. Flera länder 
inom EU har infört blockeringar av IP-adresser och förbud att 
genomföra betalningar till spelbolag för att försöka stänga ute 
aktörer som saknar tillstånd.44 

                                                                                                                                                          
41 Överträdelseärende nr 2004/4087 och nr 2006/4160. 
42 Pressmeddelande från kommissionen 16 oktober 2014, http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1150_en.htm. 
43 Svar på kompletterande motiverat yttrande angående vissa bestämmelser i lotterilagen 
(KOM:s ref SG-Greffe (2013) D/19197, ärendenummer 2004/4087), Utrikesdepartementet 
2014-01-21. 
44 Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 17, s. 215.  
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3.8 Spelmarknadens aktörer  

Svenska Spel är ett helägt statligt bolag som har tillstånd från 
regeringen att anordna lotteri, med stöd i 45 § lotterilagen. Bolaget 
har ensamrätt att anordna vissa spelformer såsom värdeautomater, 
vadhållning på sportspel i mer än en kommun, spel av internet-
poker samt kasinon (enligt kasinolagen). Svenska Spel bedriver 
även fysiska lotterier och nummerspel.  

Aktiebolaget Trav & Galopp (ATG) ägs till 90 procent av 
Svensk Travsport och 10 procent av Svensk Galopp men är sam-
tidigt statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning. ATG 
har ensamrätt att anordna vadhållning på hästlopp i alla former. 

Enligt huvudregeln i lotterilagen är det endast ideella organisa-
tioner som bedriver allmännyttig verksamhet som kan få tillstånd 
att anordna egentliga lotterier. Sådana lotterier bedrivs främst som 
bingospel och lotterier, både via internet och i annan form.  

Privata kommersiella intressen är endast tillåtna inom spelverk-
samheterna på restaurangkasinon samt i samband med spel på 
varuspelsautomater på marknads- och tivolinöjen.  

Illegal Sverigebaserad spelverksamhet finns bl.a. i form av ille-
gala spelautomater. Det kan även vara i form av surfterminaler eller 
spelmaskiner som är uppkopplade mot internet. Dessa terminaler 
och spelmaskiner kan finnas i kiosker, jourbutiker, restauranger 
och illegala pokerklubbar. 

Utlandsbaserade spelbolag erbjuder svenska invånare spel-
tjänster via internet och gör reklam för tjänsterna via satellitsänd-
ningar på TV, i svensk dagspress, via internet och reklampelare. För 
reklam via satellitsändning och internet är det sändarlandets 
reglering som gäller. Bolagen har inte tillstånd att bedriva spelverk-
samhet på den svenska marknaden och möjligheten för staten att 
ställa krav på verksamheten eller att utöva tillsyn och kontroll över 
dessa aktörer är därför begränsad.  
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spelarnas samlade förluster på den svenskt reglerade spelmark-
naden. Fördelat på person över 18 år uppgick förlusten efter utbe-
talda vinster på spel på denna del av marknaden till 2 118 kronor. 
Fördelat på personer som faktiskt spelar blir denna summa betyd-
ligt högre.  

Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande 
spel på internet via aktörer som inte har tillstånd i Sverige. Spelar-
nas samlade förluster på dessa spel uppgick till drygt 4,4 miljarder 
kronor år 2014. Det motsvarar nettoomsättningen på internetspel 
hos utlandsbaserade spelaktörer. Nettoomsättningen ökade med 
nästan 1,3 miljarder kronor (+40%) jämfört med året innan. Det 
saknas uppgifter över bruttoomsättningen på utlandsbaserade spel, 
dvs. hur mycket spelarna satsade på dessa spel. 

Utöver detta förekommer spel på illegala spelautomater, men 
för detta saknas tillräckligt tillförlitliga uppgifter för att omsätt-
ningen ska kunna uppskattas.  

Den totala nettoomsättningen på internetspelmarknaden i 
Sverige uppskattades till ca 7,5 miljarder kronor år 2014. Av detta 
uppskattas 55 procent bestå av spel hos utlandsbaserade spelanord-
nare. Av den totala spelmarknaden hade dessa bolag ca 15 procent 
år 2013 och 21 procent år 2014.45  

I genomsnitt spenderade de svenska hushållen ca 2,4 procent av 
sin disponibla inkomst på spel år 2014, vilket motsvarade ca 5 800 
kronor per person över 18 år. Detta gäller enbart spel hos svenskt 
reglerade aktörer. Utöver detta tillkommer spel hos utländska 
operatörer som erbjuder spel via internet till svenska konsumen-
ter.46 

Inkomster till statsbudgeten 

Statens inkomster från Svenska Spel och ATG uppgick till ca 6,6 
miljarder kronor år 2014. Inkomsterna från Svenska Spel var ca 5,3 

                                                                                                                                                          
45 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 (s. 37) samt motsvarande 
rapport 2014, Lotteriinspektionen.  
46 Spelmarkandens utveckling 2014, Lotteriinspektionen, s. 42.  



Ds 2015:48 Bakgrund  

35 

miljarder kronor47 och från ATG 1,3 miljarder kronor48. Därtill 
finns mindre inkomster från lotteriavgifter och skatt på spel.  

Svenskarnas spelvanor 

Enligt samstämmiga uppgifter från befolkningsundersökningen 
Swelogs samt Lotteriinspektionens undersökning om svenskars 
spelvanor har antalet personer som spelar regelbundet minskat, 
men de som spelar gör det för allt mer pengar. Mellan 2008 och 
2014 har den totala andelen av befolkningen som spelar om pengar 
minskat, samtidigt som omsättningen på den totala spelmarknaden 
har ökat.49 

Även om spelandet bland befolkningen generellt minskar, så 
ökar spelandet bland unga. I åldersgruppen 18-29 år ökade andelen 
spelare från 60 procent till 66 procent mellan 2013 och 2014. Bland 
befolkningen som helhet minskade denna andel från 77 procent till 
71 procent mellan 2012 och 2014. 50 

Problemspelares andel av omsättningen på spelmarknaden 

Problemspelare står för en relativt stor andel av omsättningen, både 
på spelmarknaden som helhet och hos Svenska Spel. Statens Folk-
hälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) har gjort beräk-
ningar baserade på uppgifter från befolkningsundersökningen 
Swelogs 2008/09. Enligt denna så kom 26,4 procent av de satsade 
pengarna på den totala spelmarknaden i Sverige från gruppen 
problemspelare (en sammanslagning av gruppen spelare med 
moderat risk och den grupp spelare som har spelproblem, enligt 
mätinstrumentet PGSI).  

Svenska Spel genomför en årlig kartläggning av svenska folkets 
spelvanor. Den görs genom en enkät som skickas till 20 000 
slumpmässigt utvalda personer. Svarsfrekvensen är 45 procent. 
                                                                                                                                                          
47 Svenska Spels resultat var 9 procentenheter lägre 2014 än resultatet 2013, som en 
konsekvens av ökad konkurrens och satsningar på spelansvarsåtgärder (införandet av 
obligatoriskt spelkort). Källa: Svenska Spels årsredovisning 2014. 
48 Årsredovisning ATG 2014.  
49 Spel om pengar och spelproblem i Sverige, 2009/2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010 samt 
Spelmarknadens utveckling 2013 och 2014, Lotteriinspektionen.  
50 Spelmarknadens utveckling 2014, Lotteriinspektionen, s. 39. 
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Någon analys av vilka grupper som inte har svarat och hur bort-
fallet kan ha påverkat resultatet finns inte att tillgå. Ett genomsnitt 
av resultaten från tre mätningar, åren 2010, 2011 och 2012 visar att 
andelen nettospelintäkter som kommer från problemspelare är 

– 11 procent för hela den svenska spelmarknaden, 

– 13 procent för Svenska Spel och 

– 21 procent för utländska spelbolag.51  
 
Även när det gäller internetpoker är det sannolikt att problem-

spelare står för en väsentlig del av omsättningen. Enligt studien 
The Gambling Habits of Online Poker från 2012 står en (1) 
procent av spelarna för 60 procent av omsättningen och 10 procent 
av spelarna står för 91 procent. Resultatet baseras på faktiska 
speldata från över två miljoner spelare hos spelbolaget Pokerstars 
under ett halvår.52 

3.10 En spelmarknad i förändring 

Sedan slutet av 1990-talet har spelmarknaden förändrats på många 
sätt. Tillgången till spel har ökat kraftigt genom distribution över 
internet. Internetspel har en högre andel problemspelande än andra 
sätt att spela inom respektive spelform. Många spelföretag har 
utvecklat nya spelformer som går att ladda ner på mobiltelefon och 
surfplatta. Därmed är det möjligt att spela eller satsa pengar var och 
när som helst. 

De svenska spelbolagen har fått ökad konkurrens av utländska 
bolag som erbjuder spel över internet, utan att ha tillstånd att 
erbjuda spel i Sverige. Den ökade konkurrensen har även bidragit 
till en kraftig ökning av spelreklam i tidningar, på TV, affischer och 
internet. Varje dag lägger spelbolagen miljonbelopp på spelreklam. 

                                                                                                                                                          
51 Underlag från Svenska Spels marknadsanalytiker, november 2014. Mätinstrumentet som 
användes vid dessa undersökningar visar på en lägre andel problemspelare och andel av 
intäkterna som denna grupp står för, än om mätinstrumentet PGSI hade använts. 2013 
övergick Svenska Spel till att använda PGSI, vilket är samma instrument som används av bl.a. 
Folkhälsomyndigheten.  
52 The Gambling Habits of Online Poker Players, Ingo Fielder, Journal of Gambling 
Business and Economics, vol 6 (2012), s. 1-24.  
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En annan tendens är att allt färre personer spelar, men för allt mer 
pengar.53 

I en forskningsöversikt gjord av en brittisk professor i spel-
studier framhålls att den framväxande mobil- och surfplatte-
tekniken har påverkat ungdomars fritidsaktiviteter (däribland spel). 
Ungdomar tillbringar mer och mer av sin tid uppkopplade på sina 
smarta mobiler, vilket gett spelbolagen anledning att investera i och 
producera spel för sociala nätverkssajter, eftersom det är där ton-
åringarna håller till54. 

3.11 Internationell utblick 

Finland 

Att förebygga problem orsakade av spel om pengar är det centrala 
målet för Finlands spelpolitik. Ett tydligare fokus på att förebygga 
spelproblem var en av de viktigaste förändringarna i den reform av 
lotterilagen som genomfördes år 2010 – 2012. Finland har tagit 
ställning för att detta mål är överordnat andra mål, som målet att 
värna intäkterna från spel. Finland har i dag ett reglerat monopol-
system. Som följd av EU-kommissionens påtalanden om bristande 
legitimitet för den finska spelregleringen förtydligades att syftet 
med regleringen är att skydda befolkningen. När man arbetade 
fram den nya lotterilagen var den finska alkohollagen förebild i 
fråga om skydd av unga, öppettider, begränsningar av marknads-
föring, samt att huvudsyftet är att skydda befolkningen.  

I lotterilagens första paragraf anges att ”Syftet med denna lag är 
att garantera rättsskyddet för dem som deltar i allmännyttig lotteri-
verksamhet, att hindra oegentligheter och brott i samband med 
lotterier och att minska de sociala problem och hälsoproblem som 

                                                                                                                                                          
53 År 1997/98 hade nära 90 procent i befolkningen spelat det senaste till året, år 2008/09 var 
den siffran cirka 70 procent. Andelen i befolkningen som spelat senaste året har därmed 
minskat. Däremot hade varken intäkterna från spelandet eller spelproblem minskat i 
befolkningen, vilket tyder på att de som spelar idag lägger större summor på sitt spelande 
och är mer utsatta för spelproblem. Källa: Statens folkhälsoinstitut, En studie om spel och 
hälsa. R 2010:23, 2010.  
54 Spelmarknadens utveckling 2014, bilaga med forskningsöversikt gjord av Mark Griffiths, 
Lotteriinspektionen, 2015. 
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deltagande i lotterier orsakar.” Spelregleringen innebär en skyldig-
het för myndigheter att utvärdera riskerna med olika former av spel 
om pengar. De problem som deltagandet i lotterier vållar ska följas 
och vara föremål för forskning. Inrikesdepartementet har huvud-
ansvar för spelreglering. 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bevakningen av och 
forskningen kring problemen samt för utvecklandet av förebygg-
ande åtgärder och behandling i anslutning till dessa problem 
(lotterilagen § 52). EU-kommissionen har bedömt att den finländ-
ska spelregleringen numera är systematisk och konsekvent och i 
enlighet med EU-regelverket.  

Finland ska inrätta en grupp av sakkunniga för att utvärdera 
problem i samband med spel om pengar, inom Social- och hälso-
vårdsministeriet. Utvärderingen ska fokusera på risk för sociala 
skador vid förändringar av spelutbudet. Den ska även följa och 
utvärdera det befintliga utbudet för att identifiera skador som 
orsakas av olika spelformer.  

Australien 

Ansvaret för spelreglering i Australien ligger på delstatsnivå. Ett 
intressant exempel finns i delstaten Victoria. Lagen som reglerar 
spel anger att det högst prioriterade målet är att minimera skada 
som orsakas av spel om pengar.55 Lagstiftningen innehåller 
begränsningar och villkor för speltillstånd, t.ex. avseende 
utformning av spel och spelmiljöer. Kontantautomater inne på 
spelställen förbjöds år 2012, vilket medförde att omsättningen på 
spelautomater sjönk med sju procent. 

Antalet tillåtna spelautomater varierar mellan olika regioner, 
baserat på ett socioekonomiskt index. Den lokala nivån har ett visst 
inflytande över spelutbudet i kommunen.  

Ansvaret för spelreglering ligger på Justitiedepartementet, efter-
som detta anses vara ett neutralt departement. Man samverkar dock 
med både Finans- och Hälsodepartementen. Ansvarig minister har 
ett rådgivande organ för spelområdet, där företrädare för forskare, 
spelindustri, frivilligorganisationer och lokalsamhälle är represente-

                                                                                                                                                          
55 Gambling Regulation Act 2003, The Parliament of Victoria, 2014.  
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rade. Ett konkret resultat av rådets arbete är införandet av möjlig-
heten till självavstängning från spel samt till att kunna sätta sina 
egna gränser i tid och pengar.  

I Victoria, liksom i flera andra av Australiens delstater har 
spelproblem getts hög prioritet genom delstaternas reglering och 
organisation. I delstaterna Victoria och South Australia finansieras 
och tillhandahålls stöd och behandling via delstatliga organisa-
tioner. Mottagningarna för spelproblem betonar en helhetssyn, 
samarbete med psykiatri och missbruks- och beroendevård när så 
behövs, samt betydelsen av att ge stöd och råd till anhöriga. Mot-
tagningarna arbetar även förebyggande med att öka befolkningens 
medvetenhet om spel om pengar och möjligheten att söka stöd och 
behandling. I Australien finns en nationell internetbehandling samt 
regionala telefonlinjer. All behandling är gratis och kan genomföras 
anonymt. 

Victoria har en stark folkhälsoprägel på sitt arbete kring spel-
problem och har prioriterat insatser för att höja allmänhetens med-
vetande om spelproblem. Syftet är dels att spelproblem ska kunna 
uppmärksammas i ett tidigt skede, dels att skapa en mer stödjande 
miljö, som kan underlätta för personer med spelmissbruk att söka 
stöd och behandling. Man arbetar bl.a. med att sprida personliga 
berättelser av personer med egna erfarenheter av spelproblem.  

Nya Zeeland 

Nuvarande spelreglering i Nya Zeeland har funnits sedan 2003. 
Inrikesdepartementet ansvarar för spelregleringen, som anger att 
ett folkhälsoperspektiv ska tillämpas på spelområdet. Det innebär 
att man betonar vikten av förebyggande insatser och att bestäm-
ningsfaktorer för hälsa ska beaktas. Hälsodepartementet ansvarar 
enligt lagen för att ta fram en strategi som är fokuserad på folkhälsa 
och förebyggande.  

Spelregleringen syftar till att uppnå flera rangordnade mål, varav 
det första är att kontrollera tillväxten av spelande och det andra att 
förebygga och minimera skadeverkningar från spelande, inklusive 
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problemspelande.56 Utifrån detta mål övervakar och begränsar man 
förändringar av utbudet av spel och utformning av spelmiljöer.  

Stöd och behandling i Nya Zeeland finansieras via landets hand-
lingsplan för att förebygga och minimera skador på grund av spel 
om pengar. Mottagningarna för spelproblem tillämpar en folk-
hälsoinriktad modell för stöd och behandling till spelare och deras 
anhöriga. Viktiga komponenter i arbetet är att öka medvetenheten 
om risker med spel hos befolkningen, att hitta dem med spel-
problem och erbjuda stöd och hjälp. Anhöriga ses som en resurs 
för att hjälpa personer med spelproblem att bli fri från dessa utan 
formell behandling. Verksamheten utformas utifrån en helhetssyn 
och innehåller ett aktivt arbete för att involvera både hälso- och 
sjukvård och sociala aktörer för att fler personer med spelproblem 
ska identifieras och kunna erbjudas behandling. Eftersom de har 
konstaterat att många av dem som har spelproblem också har en 
rad andra sociala svårigheter samarbetar man bland annat med 
kriminalvård, ungdomsvård och polis. Att det finns många vägar till 
stöd och behandling betonas i hög grad. De menar att det finns 
erfarenheter som talar för att aktörer inom socialt arbete, polis och 
åklagarmyndigheter kan fylla en viktig roll för att uppmärksamma 
spelproblem och förmedla kontakt för stöd och behandling. 

I Nya Zeeland har man lång erfarenhet av telefonrådgivning. En 
utvärdering av deras standardrådgivning via Gambling Helpline 
visar på goda resultat när det gäller spelproblem och samsjuklighet i 
form av psykisk ohälsa, som består efter 36 månader. De goda 
resultaten uppnåddes efter några behandlingstillfällen över telefon, 
i kombination med självhjälpsprogram. Deltagarna hade svåra spel-
problem och också andra beroendeproblem och psykisk ohälsa.  
Goda resultat uppnåddes även för personer som endast fick ett 
rådgivande samtal.57 

                                                                                                                                                          
56 http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0051/latest/DLM207803.html. Urklipp: 
”The purpose of this Act is to — (a) control the growth of gambling; and (b)prevent and 
minimise harm from gambling, including problem gambling”. 
57 Abott M, et.al., Effectiveness of problem gambling brief telephone interventions: An 
uncontrolled outcome study, Provider No: 467589, Contract No: 326673/00 and 326673/01, 
Gambling and Addictions Research Centre, Auckland University of Technology,  Final 
Report, re-issued 18 July 2013. 
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Norge 

I Norge har man antagit en handlingsplan för åren 2013-2015 med 
det primära målet att få ska utveckla spelproblem.58 Ett andra 
huvudmål är tidig identifiering och god behandling för spelpro-
blem. Norge har goda erfarenheter av att uppmärksamma och 
identifiera patienter med spelmissbruk i primärvården. Där hänvisar 
allmänläkare patienter med spelmissbruk vidare till specialiserade 
mottagningar, telefonstöd eller internetbehandling. 

I en vägledning till professioner i hälso- och sjukvård för prio-
ritering avseende hänvisningar till specialiserad missbruks- och 
beroendevård59 anges att åtgärder för att hjälpa personer med spel-
missbruk och beroende ska utvecklas inom ramen för befintlig 
hälso- och sjukvård och att alla regionala hälsoföretagen har ett 
ansvar för att det finns ett behovsanpassat utbud av behandling i 
regionen. Patient- och brukarrättighetslagen slår fast att patienter-
na har rätt till nödvändig hälso- och sjukvård från specialistvården 
när patienten kan förväntas ha nytta av vården och om kostnaderna 
står i rimlig relation till åtgärdens effekt. Dokumentet har status 
som en vägledning för professionerna. Det är inte bindande, men 
beskriver den nationella hälsomyndighetens uppfattning om god 
praxis och tolkning av lagen.  

 I Norge ges både stöd genom telefonlinje och internetbaserad 
behandling. Genom telefonlinjen Hjelpelinjen60 kan spelare få hjälp 
att hantera sin spelsituation, samt få vägledning och information 
om behandlingsalternativ.61  

I Norge erbjuds även internetbaserad behandling. Behandling 
inkluderar hemarbetsuppgifter, självhjälpsverktyg och kontakt med 
terapeut per telefon och kommunikationsplattform. Behandlingen 
visar på lovande resultat. I genomsnitt har 100 personer anmält sig 
till behandlingen per år, men under 2014 ökade antalet till över 200. 
80 procent av dem som söker internetbehandling är män och 20 
procent är kvinnor. De genomsnittliga åldrarna var 34 år för män 
och 39 år för kvinnor.62  

                                                                                                                                                          
58 Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015, Kulturdepartementet, Norge, 2012.  
59 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Helsedirektoratet, 2012. 
60 www.hjelpelinjen.no. 
61 Personlig kommunikation med Øystein Bjørke Olsen, 2015-02-24.  
62 Eidem, M. Info om Fjernbasert behandling for spilleavhengige, mars 2015 samt 
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Myrseth H et.al., Description and pre-post evaluation of a telephone and Internet based 
treatment programme for pathological gambling in Norway: a pilot study, International 
Gambling Studies, volume 13, Issue 2, 2013. 
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4 Överväganden och förslag 

4.1 Ett övergripande mål om att minska 
skadeverkningar av överdrivet spelande 

4.1.1 Mål för folkhälsoarbetet  

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet, som antogs 
av riksdagen 2003, är: 

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen”. 67 

Den samlade folkhälsoforskningen visar att flertalet av dagens sjuk-
domar och hälsoproblem beror på flera samverkande faktorer, och 
att en och samma riskfaktor kan vara en bidragande orsak till flera 
olika sjukdomar och skador. Ju tidigare i orsakskedjan en insats 
sätts in och ju fler människor som omfattas desto större före-
byggande effekt. Det är därför mer effektivt att inrikta folkhälso-
arbetet på bestämningsfaktorer för hälsan i stället för på enskilda 
sjukdomar och hälsoproblem. Genom att fokusera på bestämnings-
faktorer betonas att olika samhällssektorer bidrar till att orsaka 
sjukdom eller främja hälsa. Bestämningsfaktorer är de faktorer i 
människors livsvillkor och vanor som har störst betydelse för 
hälsan. Folkhälsopolitiken är sektorsövergripande och adresserar 
sociala, ekonomiska och hälsomässiga aspekter och verkar för att 
utjämna ojämlikheter i hälsa. Uppföljningen av det nationella målet 
görs utifrån hälsans bestämningsfaktorer och är uppdelad i elva 
målområden. Ett av dessa målområden är alkohol, narkotika, dop-
ning, tobak och spel (ANDTS-området).  

                                                                                                                                                          
67 Prop. 2002/03:35, s. 24, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145. 
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Bestämningsfaktorn för spel är överdrivet spelande. Ur ett 
folkhälsoperspektiv handlar det om att fokusera på sammanhanget 
kring spelandet och spelproblemen och inte på hur det uttrycker 
sig hos individen. Folkhälsoperspektivet innebär också att spelpro-
blem ses som ett kontinuum där graderna av allvar i problemen är 
dynamiska och inte förutbestämda steg i en kronisk sjukdom som 
hela tiden förvärras.  

Mål för ANDTS-området  

Målen som riksdagen har slagit fast för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobaksområdet samt för samhällets insatser mot 
spelberoende är: Ett samhälle  

– fritt från narkotika och dopning, 

– med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol samt med ett minskat tobaksbruk och68 

– minskade skadeverkningarna av överdrivet spelande.69  
 
Områdena tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel har det 
gemensamt att de rör levnadsvanor där konsumtion av potentiellt 
beroendeframkallande produkter och tjänster står i centrum. 
Bruket påverkar hälsan på olika sätt. Vad gäller tobak, narkotika 
och dopning betraktas allt bruk som skadligt. Vad gäller alkohol 
och spel talar man om både skadligt och icke-skadligt bruk. Detta 
återspeglas också i de politiska målen för respektive område. Inom 
alla områden kan skadligt bruk få negativa konsekvenser för indi-
viden och hans eller hennes anhöriga.  

4.1.2 Mål för spelområdet  

Målen som riksdagen slagit fast för spelregleringen är en sund och 
säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på 
spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskott från spel 
bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmän-
                                                                                                                                                          
68 Prop. 2010/11:47, bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203. 
69 Prop. 2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145. 
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nyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten. Inrikt-
ningen bör vara att prioritera sociala skyddshänsyn samtidigt som 
intresset av ett varierat spelutbud och risken för bedrägerier och 
olagligt spel beaktas.70 

Ett område med många olika intressen och aktörer 

Spelområdet präglas av delvis konkurrerande och motstridiga 
intressen. Intresset av att värna socialt skydd ställs ibland emot 
intresset av intäkter för stat och ideella organisationer samt nä-
ringsliv. Detta gör spelområdet komplext och svårt att reglera på 
ett konsekvent sätt.  

Spelområdet omfattar flera politiska områden och en rad olika 
aktörer, som statliga myndigheter och bolag, landsting, kommuner 
samt privat och ideell sektor. Inom Regeringskansliet ansvarar 
Finansdepartementet för spelmarknadsområdet, vilket inkluderar 
reglering och tillsyn av spel. Näringsdepartementet ansvarar för 
förvaltning av det statliga bolaget Svenska Spel. Socialdeparte-
mentet ansvarar för folkhälsoområdet.  

Tre nya delmål för att nå målet om minskade skadeverkningar 

Bedömning: För att tydliggöra hur det övergripande målet om 
att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande kan uppnås 
bör det delas upp i tre delmål: 

1. minskade skillnader i skadeverkningar av överdrivet spelande 
och färre personer som utvecklar spelproblem,  

2. jämlik tillgång till stöd och behandling av god kvalitet, och 

3. ökad kunskap om spel och om skadeverkningar av överdrivet 
spelande. 

 
Skälen till bedömningen: Det finns ingen enkel lösning på hur 
målet om minskade skadeverkningar av spel om pengar kan uppnås. 
En verkningsfull politik för att nå detta mål rymmer åtgärder inom 
                                                                                                                                                          
70 Prop. 2002/03:93, s. 15, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:212. 
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olika områden och berör många olika aktörer. Denna promemoria 
innehåller förslag och bedömningar inom tre områden: förebygg-
ande arbete, stöd och behandling samt ökad kunskap.  

Förebyggande arbete 

Skadeverkningar av spel om pengar drabbar vissa grupper av be-
folkningen i högre grad än andra. Förebyggande insatser bedöms 
göra störst nytta om de inriktas på att minska skadeverkningarna 
hos de mest utsatta grupperna och på att minska skillnader i skade-
verkningar. Insatser bör också inriktas mot delmålet att färre 
personer ska utveckla spelproblem. 

Stöd och behandling 

Utbudet av stöd och behandling för personer med spelmissbruk 
och deras anhöriga motsvarar inte behovet. Utbudet är ojämnt 
fördelat, håller inte tillräckligt god kvalitet eller saknas i vissa delar 
av landet. Insatser bör inriktas på att utveckla en jämlik tillgång till 
stöd och behandling av god kvalitet.  

Forskning och uppföljning 

Policybeslut, förebyggande åtgärder, stöd och behandling bör så 
långt som möjligt baseras på kunskap. Det finns flera kunskaps-
luckor inom spelområdet som är angelägna att fylla. Insatser bör 
inriktas på att öka kunskapen om hur man kan minska skadeverk-
ningar av överdrivet spelande.  
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4.2 Förebyggande insatser 

4.2.1 Ansvarsfull reglering av spelmarknaden 

Bedömning: En ansvarsfull reglering av spelmarknaden är den 
viktigaste komponenten i ett förebyggande arbete.  

 
Skäl för bedömningen: I sammanställningar över vetenskapligt 
stöd framkommer att strukturella åtgärder i form av övergripande 
reglering är det mest effektiva för att förebygga spelproblem, enligt 
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.71 Tillgänglighet 
till spel är en av de faktorer som har starkast samband med spel-
problem. Tillgängligheten är av särskild betydelse bland unga, 
eftersom de inte har exponerats för spel tidigare. Därför är åtgärder 
för att påverka tillgänglighet till spel av stor betydelse för att före-
bygga spelproblem. Det är en av slutsatserna i en sammanställning 
av internationell forskning och goda exempel från 2012.72 

Regeringen har tillsatt en utredning om spelmarknadens regle-
ring (dir. 2015:95). 

En reglering som baseras på kunskap 

Det finns kunskap om hur spel och spelmiljöer bör utformas för att 
minska hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador av spel. 
Regleringen av spelmarknaden bör utformas med hänsyn till denna 
kunskap. Det är angeläget att denna kunskap beaktas vid utform-
ning av en ny reglering och tillståndsgivning på den svenska spel-
markanden. Baserat på befintlig kunskap kan det t.ex. vara motive-
rat att begränsa antalet spelställen i socioekonomiskt utsatta om-
råden, att begränsa tillgången till kontantautomater och alkohol på 
spelställen samt öppettider på spelställen. När det gäller utform-
ning av spel kan det vara motiverat att begränsa spelens risk-

                                                                                                                                                          
71 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
72 Williams, 2012, Prevention of problem gambling: A comprehensive review of the Evidence 
and Best Practices.  
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potential på olika sätt, att begränsa möjligheten till bonusar, gratis-
spel, automatiska spel osv. 73  

En tydlig och lagreglerad åldersgräns  

Ungdomar är en riskgrupp för spelproblem och det finns belägg för 
samband mellan en tidig speldebut och spelproblem senare i livet.74 
Därför bör förebyggande av spelproblem inrikta sig på att senare-
lägga speldebut och att minska antalet barn och unga som spelar 
om pengar. Att begränsa tillgången till spel för unga kan framför 
allt åstadkommas genom effektiva åldersgränser för spel och ett 
ökat riskmedvetande bland föräldrar och andra vuxna.  

En särskild reglering för marknadsföring  

Det finns ingen lagstiftning som särskilt reglerar reklam för spel, 
som det t.ex. finns för tobaks- och alkoholreklam. Lotterilagen 
saknar specifika krav på hur marknadsföring av spel får vara 
utformad. Generella bestämmelser om marknadsföring finns i 
marknadsföringslagen (2008:486). Den anger bl.a. att reklamen inte 
ska vara otillbörlig. 

När det gäller marknadsföring av alkohol finns en särskild 
reglering i alkohollagen (2010:1622) som ett komplement till den 
mer generella regleringen i marknadsföringslagen. Där anges bl.a. 
att marknadsföringen av alkoholdrycker ska vara måttfull, inte 
påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol  
(7 kap. 1 §). Där anges även att annonserna på ett tydligt sätt ska 
informera om alkoholens skadeverkningar (7 kap. 7 §). Regleringen 
av marknadsföring av alkoholdrycker kan användas som förebild. 
En lagstadgad begränsning av marknadsföring avseende spel kan 
förutsätta ett tillägg i tryckfrihetsförordningen, där begränsningar 
av marknadsföring avseende alkohol och tobak möjliggörs i dag  
(1 kap. 9 §).  

                                                                                                                                                          
73 Williams, 2012, Prevention of problem gambling: A comprehensive review of the Evidence 
and Best Practices.  
74 Spel, Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, R2011:19, Statens 
folkhälsoinstitut, s. 27 samt FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
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För marknadsföring av spel finns frivilliga riktlinjer som tagits 
fram av en medlemsorganisation för etablerade spelföretag med till-
stånd att bedriva spel i Sverige, Spelbranschens Etiska Råd (SPER). 
Självreglering innebär att branschen själv övervakar och följer de 
regler och riktlinjer som de själva satt upp. 

Bedömningen är att en samlad lagstiftning som omfattar alla 
aktörer med tillstånd att erbjuda spel på den svenska marknaden 
kan ge mervärden i form av ökad tydlighet och trovärdighet samt 
bättre möjlighet till tillsyn. Frivilliga riktlinjer som tagits fram av 
spelbranschens aktörer ger inte dessa värden.  

Flera länder har nyligen skärpt sin reglering av marknadsföring 
av spel. Detta har gjorts främst i spellagstiftningen. Marknads-
föring riktad till barn och unga har omgärdats av en striktare och 
mer begränsande reglering. Ansvariga myndigheter har getts ökade 
befogenheter att ingripa mot överträdelser. Förändringarna har 
bl.a. syftat till att skapa en mer effektiv tillsyn av marknads-
föringen.75 

Kraftig ökning av marknadsföring av spel  

Spelaktörerna på den reglerade, svenska marknaden spenderade 1,1 
miljarder kronor på marknadsföring år 2014. De utlandsbaserade 
spelbolagen spenderade 2,6 miljarder kronor. Den totala spelrekla-
men på den svenska marknaden har ökat kraftigt ända sedan början 
på 2000-talet men särskilt sedan 2010. Mellan 2004 och 2013 ökade 
de utländska spelbolagens andel av den totala spelreklamen från 18 
till 60 procent.76 Konkurrensen från aktörer som saknar tillstånd 
att anordna spel i Sverige försvårar införandet av en reglering som 
är effektiv i att minska skadeverkningar av spel.  

Det är angeläget att motverka den omfattande marknadsföring 
som görs från utlandsbaserade bolag som saknar tillstånd att 
anordna spel i Sverige. En särskild utredare har i mars 2015 lämnat 
författningsförslag som syftar till att åstadkomma ett effektivt 
främjandeförbud.77 I departementspromemorian Tydligare till-
ståndsgivning i lotterilagen (Ds 2015:46) föreslås att all marknads-
                                                                                                                                                          
75 Lotteriinspektionen, 2014, Redovisning av regeringsuppdrag – Omvärld, s. 100. 
76 Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen, SOU 2015:34, s. 27. 
77 Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen, SOU 2015:34.  
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föring ska vara utformad med särskild måttfullhet och att mark-
nadsföring inte får riktas särskilt till barn och ungdomar under 18 
år. Förslagen remitteras för närvarande.  

Sponsring – en form av marknadsföring som når barn och unga 

Spelaktörerna bedriver en omfattande sponsring som medför posi-
tiv exponering av spel om pengar i en miljö där barn och unga 
finns. Sponsringen har inte varit föremål för tillsyn. Sponsring är en 
form av marknadsföring av spel om pengar mot barn och unga, som 
kan behöva begränsas eftersom barn och unga är en grupp som är 
särskilt sårbar för att utveckla spelproblem och för att spel om 
pengar inte är tillåtet bland minderåriga.  

Koppling mellan spel och alkohol 

I dag krävs, enligt lotterilagen, tillstånd att få servera alkohol för att 
få tillstånd att anordna spel på värdeautomater. Bland spelare som 
spelar på värdeautomater har 40 procent ett riskfyllt alkoholbruk, 
vilket kan jämföras med ca 14 procent av befolkningen som hel-
het.78 Män och kvinnor med spelproblem missbrukar alkohol i hög-
re grad än andra. 

Spel och alkohol samverkar och kan förstärka varandra. Alko-
holintag i samband med spel kan öka spelandet och kan även öka 
risken för att bli problemspelare. Sambandet mellan alkohol-
konsumtion under spelande och problemspelande gäller framförallt 
spelmaskiner. Att konsumera alkohol i samband med spelande 
tycks bidra till att man spelar snabbare, mer impulsivt, satsar högre 
belopp per spel och blir mer risktagande. Det är framför allt spel-
beteendet hos problemspelare som påverkas av alkohol. 

Mot bakgrund av det ovan sagda finns skäl att integrera åtgärder 
mot spelproblem med åtgärder inom området alkohol. Enligt Folk-
hälsomyndigheten är det troligt att man även kan förebygga riska-
bla alkoholvanor genom att motverka spelproblem.79 

                                                                                                                                                          
78 Folkhälsomyndigheten, faktablad Swelogs nr 20, 2014. 
79 Faktablad om Swelogs, Nr 19, Spel, spelproblem och alkohol, 2014 
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Illegala spelautomater 

Illegala spelautomater finns enligt Lotteriinspektionen i stor om-
fattning över hela landet80. Illegala spelautomater är förknippade 
med höga risker både för den enskilde och för samhället. Enligt be-
folkningsstudien Swelogs finns högst andel illegalt spelande bland 
män i åldersgruppen 18 – 24 år (5 procent i denna grupp) och bland 
personer med låg utbildning. Det är angeläget att fortsätta bekämpa 
den illegala spelverksamheten i Sverige. 

4.2.2 Spelansvarsåtgärder från svenska spelaktörer   

Det förebyggande arbete som reglerade spelaktörer i Sverige 
bedriver går under beteckningen spelansvarsåtgärder. Enligt Spel-
branschens etiska råd (SPER81) innefattar detta alla områden från 
utveckling av spel, till marknadsföring och försäljning.  

Svenska Spel 

Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska staten och den 
största aktören på den svenska marknaden. Svenska Spels uppdrag 
är att: 

– tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverk-
samhet, 

– inom ramen för ett socialt ansvarstagande kunna tillhandahålla 
sådana spelformer som kan bedömas medföra risker av social 
karaktär, när det bedöms kunna stävja illegalt spel i 
okontrollerade former, 

– vara ett trovärdigt men samtidigt attraktivt alternativ till i första 
hand okontrollerad spelverksamhet, 

– beakta sociala skyddshänsyn, bedrägeririsker och kon-
sumentintressen när spelformer utvecklas och i verksamheten i 
övrigt, 

                                                                                                                                                          
80 Lotteriinspektionen, Årsredovisning 2014. 
81 Spelbranschens Etiska Råd samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i 
Sverige kring viktiga speletiska frågor. 
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– eftersträva en väl utbyggd service såväl i storstad som i glesbygd 
och 

– i sin marknadsföring ha en inriktning som är socialt ansvars-
tagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande. 

 
Spelansvarsåtgärderna består till stor del av tjänster som individen 
ska använda på ett visst sätt, för att kunna kontrollera sina spel-
vanor och därmed bli mer ansvarsfull i sitt spelande.  

En annan form av spelansvarsåtgärd från bolaget är att avstå från 
att göra reklam för de mest riskfyllda spelformerna. Bolaget ska 
inte leda utvecklingen av nya spelformer som riskerar att öka 
problemspelandet men kan erbjuda ett alternativ om någon annan 
utvecklat en sådan spelform som man anser kan få genomslag på 
spelmarknaden. Ambitionen är att kanalisera spelande hos utlands-
baserade spelbolag som anses vara mer riskfyllt, till ett spelande i 
mer ansvarsfulla former hos Svenska Spel. Att spela motsvarande 
spel hos Svenska Spel anses vara tryggare, bl.a. genom krav på att 
kunden ska registrera sitt spelande genom ett spelkort och sätta 
personliga gränser för hur mycket tid och pengar man vill spendera 
på sitt spelande. 

4.2.3 Vad kan spelaktörer göra för att förebygga spelproblem?  

Spelreglering och tillståndsgivning bör utformas på ett sätt som gör 
det möjligt att upprätthålla och utveckla en hög nivå av spelansvar 
på hela spelmarknaden.  

Oklara effekter av spelansvarsåtgärder 

Det finns behov av att utveckla och utvärdera spelansvarsåtgärder 
så att de förebygger och motverkar skadeverkningar av spel. Det 
finns i dag ingen tydlig evidens för vilka effekter spelansvars-
åtgärder har på utvecklingen av spelproblem. En utredning tillsattes 
2008 (SOU 2008:36) för att utvärdera hur Svenska Spels 
nätpokerspel hade utvecklats ur olika aspekter. Utredningen kom 
inte fram till någon entydig slutsats om spelansvarsåtgärderna hade 
fungerat på ett effektivt sätt. Någon entydig slutsats kunde inte 
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heller dras angående om syftet att kanalisera spelare från oreglerade 
spelbolag till ett reglerat bolag hade uppfyllts.  

Under 2014 utvärderade Lotteriinspektionen ett spelansvars-
verktyg som gör det obligatoriskt för spelare att sätta personliga 
gränser för sitt spelande. Utvärderingen visade att verktyget hade 
begränsad verkan. Majoriteten av kunderna hade satt höga, i många 
fall orealistiskt höga gränser för sitt spelande, enligt Lotteri-
inspektionens bedömning.82 

Finansiering av insatser för att motverka skadeverkningar av spel 

Det är angeläget att få mer kunskap om hur skadeverkningar av 
spel kan motverkas. Riksdagen har i ett tillkännagivande till rege-
ringen framfört att regeringen bör pröva en modell där ekonomiska 
medel avsätts från överskottet från spelverksamhet för att mot-
verka spelberoende och minska de skadliga effekterna av överdrivet 
spelande.83 En tänkbar modell för att finansiera insatser för att 
motverka spelberoende är att staten anger i villkor för speltillstånd 
att spelaktörer ska avsätta en viss summa för finansiering av 
forskning och uppföljning inom spelområdet. Frågor om villkor för 
spellicenser, beskattning och avgifter kommer att behandlas av den 
utredning om omreglering av spelmarknaden som regeringen har 
tillsatt (dir. 2015:95). Mot bakgrund av detta görs ingen bedöm-
ning i frågan i denna promemoria.  
  

                                                                                                                                                          
82 Lotteriinspektionen, Årsredovisning 2014.  
83 Bet. 2005/06:SoU1, s. 59, rskr. 2005/06:112.  
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4.2.4 Ett effektivare folkhälsoarbete för att förebygga skador 
av spel om pengar 

Samordnade insatser  

Bedömning: Insatser för förebyggande och behandling av spel-
missbruk bör samordnas med insatser inom alkohol-,  
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. På nationell nivå kan 
det göras genom att Folkhälsomyndigheten har en kunskaps-
spridande roll och en samordnande roll gentemot statliga 
myndigheter. På regional nivå kan det göras genom en 
samordningsfunktion på Länsstyrelsen och på lokal nivå genom 
kommunens ansvar för att förebygga och motverka missbruk.  

 
Skälen för bedömningen: Ansvaret för arbetet med att förebygga 
skador av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ligger i 
dag på länsstyrelser och kommuner. Folkhälsomyndigheten är den 
centrala myndigheten med ansvar för att stödja det regionala och 
lokala arbetet. Det finns anledning att organisera det förebyggande 
arbetet för spelmissbruk på ett liknande sätt. Vissa delar av det 
förebyggande arbetet inom ANDT-området skulle kunna samord-
nas med förebyggande insatser för spelmissbruk. Detta kan exem-
pelvis gälla utformningen av informations- och utbildningsmaterial, 
metodutveckling, statistiksammanställning och handlingsplaner. En 
samordning av vissa insatser inom ANDT- och spelområdet skulle 
troligen öka möjligheten att nå ut med kunskap och information 
till regionala och lokala aktörer. Mot bakgrund av detta bör insatser 
för förebyggande och behandling av spelmissbruk samordnas med 
insatser inom ANDT-området.  

Kommunerna får ett tydligare ansvar för förebyggande arbete 

Förslag: Socialnämndens ansvar för att förebygga missbruk av 
substanser utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om 
pengar. Socialnämndens ansvar utvidgas på motsvarande sätt i 
fråga om missbruk bland barn och ungdom. 
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 Skälen för förslaget: Enligt 3 kap. 7 § första stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden arbeta för att 
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroende-
framkallande medel. Av andra stycket i samma paragraf framgår att 
socialnämnden genom information till myndigheter, grupper och 
enskilda och genom uppsökande verksamhet ska sprida kunskap 
om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som 
finns. Bestämmelserna omfattar enbart missbruk av beroende-
framkallande medel, s.k. substansmissbruk. Andra typer av miss-
bruk, såsom t.ex. spelmissbruk, ingår inte i socialnämndens ansvar 
enligt de nuvarande bestämmelserna (jfr. RÅ 2005 ref. 51). I fråga 
om barn och ungdom ska socialnämnden aktivt arbeta för att 
förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, andra 
berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopnings-
medel (5 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen). Även denna 
bestämmelse omfattar enbart missbruk av substanser. Det finns 
således inte något särskilt ansvar för landets kommuner att före-
bygga spelmissbruk eller sörja för vård av spelmissbrukare.  

Om kommunerna hade ett ansvar enligt sociallagstiftningen för 
att arbeta förebyggande skulle detta arbete kunna göras på ett mer 
strukturerat sätt. För ett väl fungerande förebyggande arbete 
behöver kommunen finnas med på flera arenor där förebyggande 
arbete bedrivs, inom ANDT- såväl som inom spelområdet. Exem-
pel på åtgärder som behöver utföras på lokal nivå är att systema-
tiskt uppmärksamma spelproblem av olika grad i verksamheter som 
möter grupper med ökad risk för att ha eller utveckla spelmissbruk, 
förebyggande arbete i samarbete med föreningar och som en del av 
föreningsstödet (till exempel i form av policykrav för att få medel) 
samt förebyggande arbete inom skolan. 

Kommunerna kan fylla en viktig roll när det gäller att förebygga 
hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador av spel. Kommunerna 
har ett ansvar för att främja goda uppväxtvillkor, utbildning, eko-
nomi och socialt deltagande i samhället, dvs. faktorer som påverkar 
risken för spelmissbruk. Det förebyggande arbetet kan utformas på 
liknande sätt som för övriga beroenden.  

Som nämnts ovan har kommunerna ett ansvar för att förebygga 
substansberoenden, vilka har många likheter med spelberoende. 
Olika missbruk kan fungera som riskfaktorer för varandra – om det 
ena ökar så ökar det andra. En svensk studie visar att män i 
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åldersgruppen 16-24 år med hög alkoholkonsumtion har en nästan 
fyra gånger så hög risk att ha spelproblem än män med ingen eller 
låg alkoholkonsumtion.84 Det finns stora likheter mellan tobak, 
narkotika och spel när det gäller socioekonomiska förhållanden och 
vilka befolkningsgrupper som drabbas. Det finns även likheter när 
det gäller metoder och arenor för förebyggande insatser. Före-
komst av psykisk och annan ohälsa är hög bland personer med 
spelmissbruk såväl som bland personer med andra missbruk. Även 
samsjuklighet i form av spelmissbruk och andra missbruk är vanlig. 
Socialtjänsten får ofta hantera konsekvenser av spelproblem, t.ex. 
problem som rör ekonomi, relationer och psykisk hälsa.  

Genom de föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen utvidgas 
socialnämndens ansvar för att förebygga missbruk av substanser till 
att även omfatta missbruk av spel om pengar. Socialnämndens 
ansvar för arbetet med att motverka ett sådant missbruk ska också 
utvidgas på motsvarande sätt, se förslag i avsnitt 4.3.3.   

Kommunen har redan i dag ett övergripande ansvar att verka för 
kommuninvånarnas bästa. Av propositionen Nationell handlings-
plan för att förebygga alkoholskador (prop. 2000/01:20, s. 26 f) 
framgår att i detta ansvar ingår bl.a. att förebygga alkohol- och 
drogmissbruk. I denna proposition framhålls vidare att det med 
hänsyn till kommunens allmänna ansvar för kommuninvånarna är 
viktigt att poängtera att frågor kopplade till beroendeproblematik 
inte enbart är ett ansvar för socialtjänsten. Ett preventivt synsätt 
bör även genomsyra kommunala verksamheter som skol-, fritids-, 
kultur- och hälsoskyddsverksamheter, enligt bedömningar i 
nämnda proposition.85 

Det är i synnerhet angeläget att kommunerna arbetar aktivt för 
att förebygga och motverka spelmissbruk bland barn och ungdom. 
Det är vanligare att ha spelproblem bland unga än bland vuxna. 
Utvecklingen av spelproblem går ofta fort bland unga. Att ha haft 
spelproblem i sin ungdom ökar risken för problematiskt spelande i 
vuxen ålder. Spelproblem bland unga följs också av högre före-
komst av dåliga sociala relationer, försämrade skolresultat, 

                                                                                                                                                          
84 Psychosocial health and gambling problems among men and women aged 16-24 years in 
the Swedish National Public Health Survey, 2014, Frida Fröberg, Johan Hallqvist, Anders 
Tengström.  
85 Prop. 2000/01:20, Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador, s. 26-27, bet. 
2000/01:SoU8, s. 32, s. 39.  



Ds 2015:48 Överväganden och förslag 

57 

kriminalitet, depressioner och hög alkoholkonsumtion.86 Mot bak-
grund av detta är det motiverat att ändra 5 kap. 1 § SoL, så att 
socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk 
bland barn och ungdom även omfattar spel om pengar.  

Stärkt stöd och samordning av förebyggande arbete 

Folkhälsomyndighetens roll  

Folkhälsomyndigheten har en roll både när det gäller att ta fram 
kunskap och att stödja och vägleda när det gäller förebyggande 
arbete. Myndigheten ansvarar för sektorsövergripande uppföljning 
av utvecklingen när det gäller folkhälsans bestämningsfaktorer 
(såsom problemspelande) samt för att utvärdera effekterna av 
metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Myndigheten tar 
fram kunskapsstöd om förebyggande åtgärder kopplat till spel om 
pengar. Under 2008-2015 tar de även fram kunskap om risk- och 
skyddsfaktorer för att utveckla spelproblem i en särskild under-
sökning. Kunskapen ska ligga till grund för utveckling av före-
byggande metoder.  

Stöd till förebyggande arbete  

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör stödja utveckling av 
det förebyggande arbetet av spelproblem, på nationell, regional 
och lokal nivå genom att bidra till samordning mellan statliga 
myndigheter och att ta fram och sprida kunskap och vägledning 
till aktörer på samtliga nivåer om spelproblem och hur de kan 
förebyggas.  

 
Skälen för bedömningen: För att skapa ett effektivt förebyggande 
arbete när det gäller skador av spel om pengar behövs åtgärder på 

                                                                                                                                                          
86 Skolelevers drogvanor 2014, CAN, rapport 146, 2014 samt The Incidence of Problem 
Gambling in a Representative Cohort of Swedish Female and Male 16-24 Years-Olds by 
Socio-demographic Characteristics, in Comparison with 25-44 Year-Olds, Frida Fröberg, 
2014.  
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flera arenor och på fler nivåer i samhället. Det kräver åtgärder från 
flera aktörer nationellt, regionalt och lokalt. Det finns behov av en 
formaliserad samverkan kring utveckling och genomförande av 
insatser som syftar till att minska risken för spelproblem, för att 
insatserna ska bli så effektiva som möjligt. 

Riksrevisionen påtalade bristen på central samordning av 
åtgärder för att förebygga skadeverkningar av spel, i en granskning 
från 2012. Riksdagens Kulturutskott delade Riksrevisionens 
bedömning i denna del. Utskottet förutsatte att regeringen skulle 
titta närmare på frågorna för att se vilka åtgärder som skulle behöva 
vidtas.87 Mot bakgrund av detta är det angeläget med en nationell 
samordning och ett kunskapsstöd för ett effektivt förebyggande 
arbete på alla nivåer. 

Regional samordning av förebyggande av spelmissbruk 

Bedömning: Länsstyrelserna bör få i uppdrag att inkludera 
insatser som syftar till att minska skadeverkningar av spel på 
regional och lokal nivå i det befintliga arbetet på alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet vid länsstyrelserna. 
Länsstyrelsen bör förfoga över särskilda medel för att samordna 
och stödja uppbyggnaden av det förebyggande arbetet på lokal 
nivå.  

 
Skäl för bedömningen: En regional samordningsfunktion skulle 
kunna bidra till att stödja och samordna det förebyggande arbetet 
på lokal nivå samt ta emot och förmedla det kunskapsstöd som 
Folkhälsomyndigheten tar fram till kommuner och andra aktörer 
på regional och lokal nivå.  

ANDT-samordnarna arbetar i dag med insatser för att höja 
kunskap och medvetenhet inom sitt område. Det är i hög utsträck-
ning samma målgrupper som behöver information om spel. De 
finns inom olika verksamheter i kommun och landsting, i den 
ideella sektorn och hos arbetsgivare. Vuxna, i synnerhet föräldrar, 
är en särskilt viktig målgrupp, eftersom informationsinsatser riktat 

                                                                                                                                                          
87 Riksrevisionens rapport Staten på spelmarknaden, skr. 2012/13:52, bet. 2012/13:KrU3.  
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till barn och unga visat sig ge små eller inga effekter på deras 
beteende.  

Länsstyrelsen bör under en inledningsperiod förfoga över 
särskilda medel för att bidra till samordning och uppbyggnad av det 
förebyggande arbetet på lokal nivå. Aktiviteter kan t.ex. bestå i att 
sammankalla nätverk, anordna workshops eller samordna kartlägg-
ningar av problem och utvecklingsbehov. Arbetet ska utformas i 
samråd med Folkhälsomyndigheten och med utgångspunkt i det 
kunskapsstöd som myndigheten tar fram. 
 

Stöd till ökad kunskap 

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att ansvara 
för att ta fram ett kunskapsstöd om spelproblem. Målgrupper 
skulle vara beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och 
landsting, personer som i sitt arbete kommer i kontakt med 
spelproblem inom t.ex. skolan, budget- och skuldrådgivning, 
fritidsverksamhet och delar av primärvården. Andra målgrupper 
finns inom myndigheter som Lotteriinspektionen, Polismyndig-
heten, Kriminalvård, Statens institutionsstyrelse, Statens Skol-
verk, Konsumentverket, Kronofogden, Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällsfrågor och Statens medieråd. Uppdraget 
bör genomföras i samarbete med Socialstyrelsen. 

 
Skälen för bedömningen: Kunskap och medvetenhet hos personal 
i verksamheter som ofta möter personer med risk för spelmissbruk, 
eller som har drabbats av negativa konsekvenser till följd av 
spelmissbruk, behöver förbättras. Exempel på berörda 
verksamheter är kommunernas budget- och skuldrådgivning, 
socialtjänstens handläggning av försörjningsstöd och missbruks-
verksamhet, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, 
Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. Personal i dessa 
verksamheter behöver veta vad som kännetecknar spelproblem, 
kunna ge information och enkla råd samt hänvisa till stöd och 
behandling. Även inom hälso- och sjukvården finns sannolikt ett 
behov av att kunna härleda vissa vanliga symtom till spelproblem, 
för att kunna ställa adekvata frågor till patienten.  
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Riksdagen beslutade i december 2014 om en mer samlad 
styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst 
(prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). Reformen 
innebär bl.a. att det från och med den 1 juli 2015 ställs krav på att 
myndigheternas styrning med kunskap ska bli mer samordnad, 
effektiv och behovsanpassad inom detta område. I den mån kun-
skapsstöd från Folkhälsomyndigheten gäller hälso- och sjukvård 
och socialtjänst ska myndigheten i detta arbete beakta förordning 
(2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och 
sjukvård och socialtjänst.  

Ett tydligare ansvar för kommunerna underlättar troligen imple-
mentering av kunskapen och en mer hållbar organisation för det 
förebyggande arbetet.  

Statliga myndigheter bör uppmärksamma och förebygga 
spelproblem 

Bedömning: Lotteriinspektionen, Socialstyrelsen, Konsument-
verket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Kriminal-
vården och Statens skolverk bör uppmärksamma spelproblem i 
sina verksamheter, när så är relevant. Samråd bör ske med 
Folkhälsomyndigheten. 

 
Skälen för bedömningen: Flera myndigheter gör insatser i fråga 
om spelproblem redan i dag, eller gör insatser inom närliggande 
områden där spelproblem skulle kunna uppmärksammas i högre 
grad. De kan bidra till att identifiera och uppmärksamma spel-
problem och underlätta för att de som behöver det, får relevant 
stöd och behandling. Frågor som är relaterade till spelproblem bör 
tas med där så är relevant och det bör då göras i samråd med 
Folkhälsomyndigheten, för att säkerställa att insatserna utformas 
efter bästa tillgängliga kunskap. Insatser kan också behöva 
samordnas för att vara så effektiva som möjligt och för att nå ut till 
målgrupperna på bästa sätt. Exempelvis kan samordning vara 
relevant i olika informationsprojekt kring frågor som har ett 
samband med varandra – t.ex. spelproblem, privatekonomi och 
skuldsättning. 



Ds 2015:48 Överväganden och förslag 

61 

I avsnitten nedan följer en beskrivning av olika statliga 
verksamheter som är berörda.  

Lotteriinspektionen 

Lotteriinspektionen arbetar med att bygga upp kunskap om 
spelberoende. Kunskapen förs sedan vidare ut i organisationen för 
att bli en del av Lotteriinspektionens tillståndsgivning och en 
parameter i tillsynen. Enligt sitt regleringsbrev för 2015 ska 
myndigheten vidta åtgärder för att minimera risken för att spel och 
lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar. Som ett led i detta 
har myndigheten bl.a. arbetat med en informationsinsats riktad till 
elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan om spel om 
pengar samt dess sociala och ekonomiska konsekvenser (”Prata om 
spel”). Denna typ av verksamhet bör bedrivas i dialog med Folk-
hälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter. 

Socialstyrelsen 

Spelproblem kan få betydande konsekvenser för en persons 
privatekonomi. Det gäller även om problemen inte utvecklats till 
en allvarligare form av spelmissbruk eller beroende. Därför är det 
relevant att denna fråga uppmärksammas vid bedömning av behov 
av försörjningsstöd. Socialstyrelsen skulle kunna ge stöd till 
kommunerna i att uppmärksamma spelproblem vid bl.a. bistånds-
bedömning av försörjningsstöd. Det primära syftet med detta bör 
vara att män och kvinnor med spelproblem ska kunna få de råd, det 
stöd och den behandling som de behöver. Socialtjänstens arbete 
bör baseras på bästa tillgängliga kunskap om vilka arbetssätt och 
insatser som bidrar till långsiktiga lösningar på försörjningsstöd. 
Bedömningsinstrumentet FIA (förutsättningar för arbete) används 
vid biståndsbedömning av försörjningsstöd. Det är en intervju som 
bl.a. innefattar delar om den sociala livssituationen. Mycket tyder 
på att det ger god möjlighet att systematiskt uppmärksamma frågan 
om spelproblem. 

Socialstyrelsen bör även se över möjligheten för socialtjänsten 
att vid bedömning om rätt till försörjningsstöd efterfråga uppgifter 
som registreras via det personliga spelkort som är obligatoriskt vid 
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spel hos Svenska Spel. Intäkter från spel registreras på spelkortet 
och det kan vara relevant att beakta dessa intäkter vid beslut om 
försörjningsstöd.  

Även i missbruks- och beroendevården kan bedömningsinstru-
ment kompletteras, för att skapa kunskap om hur spelproblemen 
ser ut och vilka övriga variabler som de korrelerar till. Ett utveck-
lingsarbete av detta pågår.  

Konsumentverket 

Kommunen ska enligt skuldsaneringslagen (2006:548) ge råd och 
anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer.  Av 
förarbetena till lagen framgår att de kommunala rådgivarna dels ska 
bidra till att förebygga överskuldsättning, dels hjälpa skuldsatta 
personer att finna en lösning på sina problem.88 Det förebyggande 
arbetet består i nå ut med information, genom att vara ute och 
föreläsa och genom att vara aktiva i sociala medier och media. 

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- 
och skuldrådgivning som kommunerna ska svara för. Enligt Social-
departementets bedömning skulle myndigheten, som en del i detta 
arbete, kunna ha en roll i att sprida kunskap och ge stöd för att 
utveckla rutiner hos budget- och skuldrådgivarna för att uppmärk-
samma och identifiera spelproblem. Syftet bör vara att bidra till att 
den enskilde får stöd och behandling. Konsumentverket har 
material som kan användas i arbetet för att förebygga överskuld-
sättning, som t.ex. broschyrer, filmer, handledning och material för 
skola. Myndigheten har tidigare haft ett samarbete med dåvarande 
Statens Folkhälsoinstitut om spelberoende, där budget- och skuld-
rådgivarna fick tillgång till ett utbildningsmaterial. Projektet blev 
dock en tillfällig insats och inte en del av det fortlöpande arbetet.  

Konsumentverket har fått information om att budget- och 
skuldrådgivarna träffar en hel del personer som har ett spel-
beroende. Det saknas dock statistik på den exakta omfattningen. 
Det har varit svårt att identifiera problemet om den rådsökande 
inte berättar om det vid de första besöken, enligt uppgift från 
Konsumentverket. I de fall som den rådsökande har någon form av 

                                                                                                                                                          
88 Prop. 2005/06:124, s. 35. 
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missbruk brukar det dock finnas ett samarbete med social-
sekreterarna i kommunen.  

Kronofogdemyndigheten 

Skuldsättning är en vanlig konsekvens av spelproblem. Krono-
fogdemyndighetens huvuduppdrag är att fastställa och driva in 
fordringar. Myndigheten har också ett uppdrag att förebygga 
överskuldsättning. Det förebyggande arbetet handlar till stor del 
om att identifiera olika skuldfällor och utifrån det prioritera och 
planera åtgärder för att förebygga överskuldsättning. Kronofogde-
myndighetens kontakter med dem som har ekonomiska svårigheter 
bör kunna användas i det förebyggande arbetet. 

Frågan om spel om pengar och spelberoende skulle kunna passa 
inom ramen för Kronofogdemyndighetens förebyggande aktivi-
teter. Ett exempel på en förebyggande aktivitet där frågor om 
spelproblem skulle passa in är ”Koll på cashen”, ett samarbete med 
Finansinspektionen och Konsumentverket. Syftet är att öka ung-
domars intresse och kunskap kring sin egen ekonomi. Ett annat 
projekt är ”Gilla din ekonomi”, som består av insatser för att sprida 
privatekonomisk kunskap i kommunerna genom att stödja 
kommunerna i deras arbete med att minska överskuldsättning och 
genom att utbilda budbärare. Kronofogdemyndigheten bedriver 
även ett arbete för att inspirera och stödja lärare att arbeta mer med 
privatekonomiska frågor (”Livet och ekonomin”).  

Polismyndigheten 

I dagsläget finns det empiriskt stöd för ett samband mellan 
kriminalitet, våld och spelproblem.89 Sambandet består i att spel-
problem kan bl.a. ge upphov till våldsproblematik och kriminalitet i 
form av bedrägerier och stölder. Att finansiera ett spelberoende 
kan bli en drivkraft till kriminalitet, bl.a. i form av bedrägerier och 

                                                                                                                                                          
89 Överdrivet spelande och hälsa, En systematisk litteraturöversikt, Statens folkhälsoinstitut, 
R 2012:06, s. 40. 
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stölder. Studier visar att spel om pengar förekommer i stor 
utsträckning bland unga90.  

En rad olika beteenden som kan beskrivas som antisociala och 
handlingar som är kriminella kan ha en koppling till problem-
spelande. Personer med problemspelande har signifikant högre 
odds att åtalas för brott än personer utan problemspelande, visar en 
dansk befolknings- och registerstudie. De förhöjda oddsen gällde 
ekonomisk brottslighet, våldsbrott samt narkotikarelaterade 
brott.91 

Sannolikheten att bli utsatt för våld är högre för anhöriga till 
personer med spelproblem, jämfört med icke anhöriga. Det gäller 
både kvinnor och män.92 

Sambandet mellan spelproblem och kriminalitet består även i att 
det i allt väsentligt är samma riskfaktorer, på både individuell och 
strukturell nivå, för att utveckla kriminalitet, missbruk av spel, 
alkohol eller droger samt psykisk sjukdom. Detta förklarar varför 
samsjuklighet mellan olika pyskosociala problem är vanlig – 
problemen är olika uttryck för samma grundläggande förutsätt-
ningar. Det finns en grupp människor som har flera av dessa 
riskfaktorer och därmed är extra utsatta för att få problem med 
olika typer av skadebeteenden, beroenden och kriminalitet.93  

Lokala och regionala aktörer som polis, skola, socialtjänst och 
näringsliv bör samverka för att bidra till att förebygga både spel-
problem och brott. Polismyndigheten kan fylla en viktig roll för att 
uppmärksamma spelproblem och förmedla kontakt för stöd och 
behandling. Med en förhöjd nivå av kunskap och medvetande om 
spelproblem kan polisen få bättre förutsättningar att göra detta.  

Polismyndigheten har även en roll att tillsammans med Lotteri-
inspektionen minska förekomsten av illegalt spel, vilket ofta är spel 
som är förknippade med hög risk för individen att utveckla 
spelproblem.  

                                                                                                                                                          
90 The Incidence of Problem Gambling in a Representative Cohort of Swedish Female and 
Male 16-24 Years-Olds by Socio-demographic Characteristics, in Comparisons with 25-44 
Years-Olds, Frida Fröberg, 2014, Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 
2014, Lotteriinspektionen, s. 39 samt Skolelevers drogvanor 2014, CAN, rapport 146, 2014.  
91 Laursen, B., Plauborg, R., Ekholm, O., Larsen, C. V. L., & Juel, K. (2015). Problem 
gambling associated with violent and criminal behaviour: a Danish population-based survey 
and register study. Journal of Gambling Studies, 1-10. 
92 Faktablad om Swelogs, nr 15, 2014, Närstående och spelproblem, Folkhälsomyndigheten.  
93 FAS, Forskning i korthet, Spelberoende, 2013.  
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Kriminalvården 

Kriminalvården bedriver ett arbete för att behandla och förebygga 
spelmissbruk. Folkhälsomyndigheten och Kriminalvården bedrev 
mellan 2007 och 2010 ett samverkansprojekt med syfte att upp-
märksamma spelproblem hos Kriminalvårdens klienter.  

Kriminalvården påbörjade 2010 utvecklingen av ett eget 
behandlingsprogram för spelberoende. Det har resulterat i ett pro-
gram med två versioner, ett individuellt som ska bedrivas i kombi-
nation med deltagande i kognitivt behandlingsprogram mot miss-
bruk samt ett grupprogram som bedrivs som enskild insats. Det 
har dock varit svårt att dels hitta tillräckligt många klienter med 
spelberoende dels att få den individuella kombinationsinsatsen att 
fungera. Under 2014 påbörjade knappt 50 klienter programmet. 
2013 införde Kriminalvården ett internetbaserat behandlings-
program mot spelproblematik. Fram till utgången av 2014 hade 
knappt ytterligare 50 klienter påbörjat behandling genom detta 
program.  

Statens skolverk 

Statens skolverk är en viktig aktör i utvecklingen av en hälso-
främjande skola. Myndigheten har bl.a. sedan 2011 haft regeringens 
uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. Att 
arbeta hälsofrämjande innebär att förebygga problem genom att 
tidigt ge stöd till elever för att inte skapa utanförskap, att skolans 
personal behöver ha kunskap för att kunna uppmärksamma utsatta 
elever och fånga upp dessa i tid, samt att samverka med berörda 
aktörer, yrkeskategorier och professioner utanför skolan för att 
möjliggöra att eleven får snabb och adekvat hjälp. 

En viktig skyddsfaktor för barn och ungdomars hälsa är 
skolframgång och skoltrivsel. Framgångsrika skolor uppfyller både 
kunskapsmål och sociala mål. Genom en hälsofrämjande skolut-
veckling kan skolorna arbeta långsiktigt med ANDT-prevention. 
Denna bedömning gjorde regeringen i propositionen med en 
samlad strategi för ANDT-politiken.94 Mot bakgrund av att risk- 
och skyddsfaktorer för spelproblem i så hög grad är desamma som 
                                                                                                                                                          
94 Prop. 2010/11:47, s. 40.  
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för övriga delar av ANDT-området så är denna bedömning även 
giltig för spel. Skolverket har haft i uppdrag att under perioden 
2011- 2014 utforma utbildningsinsatser med syfte att stödja skolor-
nas undervisning om ANDT. Utformningen av det fortsatta 
arbetet bör baseras på erfarenheter från detta samt på kunskap om 
hur spelproblem bland barn och unga kan förebyggas.  

Särskilt fokus på spel bland barn och unga 

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör inom ramen för sitt 
arbete särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur man 
kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar.  

 
Skälen för bedömningen: Utvecklingen av spelproblem går ofta 
fort för unga. Kombinationen av den snabba utvecklingen av spel-
problem för unga och att spelproblem ofta startar i ungdomen talar 
för att förebyggande av spelproblem bör inrikta sig på att skjuta 
upp speldebuten bland unga. Det finns också skillnader mellan 
flickor och pojkar som är viktigt att uppmärksamma i det före-
byggande arbetet.   

Det kan finnas erfarenheter att hämta från andra länder eller 
andra områden som går att tillämpa. Det kan handla om insatser för 
att påverka barns och ungdomars vilja att spela om pengar, tidiga 
insatser för dem som har börjat spela om pengar samt för att göra 
de miljöer där barn och unga vistas spelfria. Föräldrar är en viktig 
målgrupp för information om risker förknippat med spel om 
pengar. 

Risker förknippat med spel bland unga 

Riskerna med spel om pengar bland ungdomar är inte lika uppen-
bara som med exempelvis alkoholkonsumtion eller rökning. Inter-
nationell forskning pekar dock på att riskabelt spelande i ung-
domen samvarierar med dåliga sociala relationer, försämrade 
skolresultat, kriminalitet, depressioner, självmord och ökad risk för 
problematiskt spelande i vuxen ålder. Spel om pengar bland ung-
domar är mer svårupptäckt för föräldrar och omgivningen än 
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alkohol, rökning eller narkotika, eftersom det inte finns synliga 
tecken såsom berusning eller lukt.95 Det är också vanligare med hög 
alkoholkonsumtion bland unga som spelar ofta eller med höga in-
satser.96  

Förekomst av problemspelande bland unga 

Trots begränsningar av tillgänglighet till spel och att tonåringar har 
begränsad privatekonomi finns evidens för att unga börjar spela. 
Vetenskapliga studier rapporterar konsekvent en högre förekomst 
av spelproblem bland unga än bland vuxna. En svensk studie från 
2014 visar att unga i åldersgruppen 16 – 24 år har tre gånger så hög 
risk att ha en första episod av problemspelande jämfört med vuxna. 
Studien visar också på en hög förekomst av problemspelare bland 
kvinnor i åldersgruppen 16-18 år (2,17 procent).97 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har 
under perioden 2000 – 2014 ställt frågor till elever i grundskolans 
årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasieskolan om spel om pengar. Det 
totala spelandet om pengar har minskat eller varit oförändrat under 
perioden, enligt resultaten. Omfattningen av problematiskt spel-
ande tycks också vara oförändrad eller ha minskat under perioden, 
men nivån är värd att uppmärksamma. Pojkarna spelar mer än 
flickorna. Under perioden 2012-2014 uppger ca 4 procent bland 
pojkarna i årskurs 9 att de spelat om mer och mer pengar de senaste 
12 månaderna. I gymnasieskolans årskurs 2 är motsvarande andel ca 
6 procent år 2012 och ca 4 procent år 2014. Bland pojkarna i 
årskurs 9 spelade närmare 4 procent för mer än 300 kronor i 
månaden år 2012 och bland pojkarna i årskurs 2 i gymnasieskolan 
var det närmare 5 procent som spelade för mer än 300 kronor i 
månaden. En oroväckande utveckling är att spelandet på andra spel 
än poker eller casino via internet har ökat under perioden.98   

Enligt undersökningen Swelogs från 2008/2009 var andelen pro-
blemspelare bland ungdomar 16-17 år fyra procent. I denna grupp 
                                                                                                                                                          
95 Skolelevers drogvanor 2014, CAN, rapport 146, 2014.  
96 Spel, Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, Statens folkhälsoinstitut.  
97 The Incidence of Problem Gambling in a Representative Cohort of Swedish Female and 
Male 16-24 Year-Olds by Socio-demographic Characteristics, in Comparison with 25-44 
Year-Olds, Frida Fröberg, 2014.  
98 Skolelevers drogvanor 2014, CAN, rapport 146, 2014. 
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var andelen problemspelare alltså dubbelt så hög som i den övriga 
befolkningen. Bland män i åldersgruppen 18-24 år var 8,7 procent 
problemspelare. För kvinnor tycks spelproblemen vara högst i 
ungdomen samt när man blir äldre. Många studier visar att minder-
åriga deltar i de flesta spelformer, trots att reglerade spel har ålders-
gränser. 

En stor andel av unga som har spelat har gjort det tillsammans 
med familjemedlemmar eller vänner. Tonåringar uppger ofta att 
deras föräldrar känner till att de spelar och att de inte är särskilt 
bekymrade över detta.99 Att ha föräldrar som spelar påverkar barns 
benägenhet att spela, på så sätt att de börjar spela tidigare och att de 
senare i livet spelar mer än sina jämnåriga. De har dessutom större 
risk för att utveckla spelproblem.100  

Mot bakgrund av det som anförts ovan finns det behov av att 
öka medvetenhet och kunskap, framför allt hos föräldrar och andra 
vuxna, om att spelandet kan utvecklas och accelerera och ge 
allvarliga problem. Det kan t.ex. göras genom workshops, utbild-
ningsmaterial om riskbeteenden och interventioner för lärare, 
socialarbetare, kuratorer, psykologer och föräldrar. I Kanada har 
man genomfört en nationell kampanj för att utbilda föräldrar om 
spel bland unga. Studier från Kanada visar att spelande är det risk-
beteende bland unga som oroar föräldrar minst. Lärare har inte 
heller uppfattningen att spel om pengar bland unga är något att 
oroa sig för.101  

Idéburna organisationers roll i det förebyggande arbetet 

Det finns flera ideella organisationer som kan ha en roll att fylla när 
det gäller att fånga upp människor med spelproblem och att före-
bygga att spelproblem uppstår. Folkhälsomyndigheten fördelar ett 
statsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att 
förebygga negativa konsekvenser av spel om pengar. Bidraget går 
till utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande 

                                                                                                                                                          
99 The Incidence of Problem Gambling in a Representative Cohort of Swedish Female and 
Male 16-24 Year-Olds by Socio-demographic Characteristics, in Comparison with 25-44 
Year-Olds, Frida Fröberg, 2014. 
100 Skolelevers drogvanor 2014, CAN, rapport 146, 2014. 
101 htttp://www.youthgambling.com/. 
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social verksamhet. Organisationerna Spelberoendes riksförbund, 
Spelstopp och Riksförbundet Spelkontroll fick totalt 3,5 miljoner 
kronor under 2015. Förordning (2015:456) om statsbidrag till 
organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska 
tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande reglerar 
sedan den 1 augusti 2015 denna fördelning av statsbidrag.   

Idrottsrörelsen, ungdoms- och invandrarorganisationer tillsam-
mans med andra ideella organisationer är sociala mötesplatser och 
arenor där barn och unga befinner sig. Bl.a. vill idrottsrörelsen vara 
uppmärksam på problematiken kring spelberoende, enligt en stra-
tegisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete från 2013.102 Att 
uppfylla en sådan roll kräver eftertanke då många ideella organi-
sationer bedriver en omfattande spelverksamhet och vissa organi-
sationer säljer sponsringsrättigheter till olika spelaktörer. Det är 
viktigt att dessa organisationer tar hänsyn till risken för att bidra 
till spelproblem när de samarbetar med olika spelaktörer. 

4.3 Stöd och behandling 

I det här avsnittet presenteras överväganden och förslag avseende 
stöd och behandling, i syfte att uppnå delmålet ”jämlik tillgång till 
stöd och behandling av god kvalitet”. 

4.3.1 Bristande tillgång till stöd och behandling 

Bedömning: Utbudet av stöd och behandling vid spelmissbruk 
motsvarar inte behovet. 

 
Skäl för bedömningen: En uppskattning är att ca 24 000 personer 
har så allvarliga spelproblem att de sannolikt behöver behandling. 
Uppgiften baseras på befolkningsundersökningen Swelogs.103 Av 
                                                                                                                                                          
102 Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete, 
Riksidrottsförbundet 2013.  
103 Statens folkhälsoinstitut 2010, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09. 
Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie. R2010:23. En prevalens på 2,2 procent av 
befolkningen i åldersgruppen 16-84 år omräknat på motsvarande befolkning år 2014 
(7 710 000 personer) blir ca 169 620 personer. En sjundedel av dessa har så allvarliga 
spelproblem att de sannolikt behöver behandling, vilket motsvarar ca 24 000 personer. 
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dessa personer bedöms ca 1,5 procent ha fått behandling under 
2013. Ca 291 personer beräknas ha fått behandling inom 
kommunal eller landstingsdriven verksamhet under 2013. Upp-
giften baseras på en enkätundersökning till nätverk för behand-
lingsverksamhet för spelberoende. Dessa uppgifter är dock inte 
heltäckande för Sverige, då fler verksamheter kan tänkas ge 
behandling utan att ingå i nätverket.  

Av de 291 personerna fick 83 personer behandling vid Stock-
holms läns landstings mottagning för spelproblem, som har statlig 
finansiering. Samtidigt stod ca 143 personer i kö för behandling för 
spelproblem vid samma mottagning och väntetiden var 3-4 
månader. Vid behandlingsverksamheter i Malmö kommun och 
Göteborgs kommun, som även de har statlig finansiering, kunde 
man erbjuda behandling inom två veckor.104  

I de fall stöd och behandling för spelberoende erbjuds, ges det 
ofta inom ramen för kommunernas missbruks- och beroendevård. 
Behandlingshem är mer ovanligt.105 

I en enkätundersökning som Stödlinjen genomförde under 
hösten 2014 bland personer som ringt till Stödlinjen ställdes frågan 
om individen tidigare hade sökt hjälp för sitt spelande. Av de 55 
personer som ingick i undersökningen hade 14 personer tidigare 
sökt hjälp. Av dem var det bara en som upplevde att han eller hon 
hade fått den hjälp han eller hon behövde.106 

Det är enbart en liten andel av alla som har allvarliga spel-
problem som söker hjälp för detta. Av de 24 000 personerna sökte 
ca fem procent, 1 150 personer, någon form av hjälp 2013. Svenska 
och internationella studier visar att mellan 5 och 29 procent söker 
hjälp beroende på hur svårt problemet är.107    

                                                                                                                                                          
104 Behandlingsverksamhet i öppenvård för spelmissbruk har finansierats via 
Folkhälsomyndigheten och har ägt rum vid Beroendecentrum i Stockholms läns landsting 
och vid de kommunala beroendeenheterna i Göteborg och Malmö samt vid par- och 
familjebehandlingen i Stockholms kommunstad sedan 2003. Syftet har varit att utveckla 
öppenvårdsenheter till kompetenscentra, att ge lättillgänglig behandling och utvärdera 
behandlingsmetoder. Utöver den särskilda storstadssatsningen har även stöd utbetalats till 
kommuner utanför storstäderna för att bedriva vård och behandling. Ett villkor för att 
komma ifråga för detta stöd har varit en garanti från kommunens sida att på sikt införliva 
projektet i den reguljära verksamheten. 
105 Sammanställning av enkät till nätverk för behandlingsverksamheter för spelberoende, 
november 2014. 
106 Stödlinjens sammanställning över behandlingsutbud i kommuner och landsting. 
107 Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Spelberoende. Forskning för en 
hållbar spelpolitik, Forskning i korthet nr 2, 2013 
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Tillgången på åtgärder för personer med allvarliga spelproblem 
är ojämnt fördelade och varierar mellan olika landsting och 
kommuner. Det befintliga utbudet är koncentrerat till storstäderna. 
Behandling för spelmissbruk inom hälso- och sjukvårdens ram 
erbjuds i Stockholms läns landsting, Värmlands läns landsting samt 
i viss mån i Västra Götalands läns landsting. Skåne läns landsting 
planerar att starta behandlingsverksamhet under 2015.108 Ungefär 7 
procent av kommunerna erbjuder behandling för spelmissbruk av 
personal som har fått någon särskild utbildning om spelmissbruk. 
41 procent av kommunerna erbjuder behandling inom den befint-
liga öppenvården, men saknar särskild kompetens kring spelmiss-
bruk. Resterande 52 procent erbjuder ingen behandling alls till 
personer med spelmissbruk.109  

Personal inom kommuner och landsting som kommer i kontakt 
med personer som efterfrågar stöd och behandling saknar ofta 
möjlighet att hänvisa till verksamhet för stöd och behandling 
eftersom utbudet av åtgärder är ojämnt fördelat eller saknas helt i 
vissa delar av landet. Enligt uppgifter från Stödlinjen kan många 
kommuner inte erbjuda behandling utan avvisar dem som söker 
hjälp för sina spelproblem.110   

4.3.2 Huvudmännens ansvar för stöd och behandling vid 
spelmissbruk 

Socialtjänstens ansvar enligt gällande rätt 

Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ansvar 
för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för 
att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 
behöver. I socialtjänstlagen regleras socialnämndens skyldighet när 
det gäller att förebygga och motverka missbruk av alkohol och 
andra substanser. Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande 

                                                                                                                                                          
108(http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/beroendecentrum-ska-oppnas-mot-
spelmissbruk 
109 Stödlinjens sammanställning over kommunernas behandlingsutbud. 
110 Personlig kommunikation, Håkan Wall, projektledare för Stödlinjen, 2014-10-23. 
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medel enligt 3 kap. 7 § första stycket. Av andra stycket samma 
paragraf framgår att socialnämnden genom information till 
myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verk-
samhet ska sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och 
om de hjälpmöjligheter som finns. Av 5 kap. 9 § samma lag framgår 
att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde miss-
brukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att 
komma ifrån missbruket. Vidare ska nämnden enligt bestämmelsen 
i samförstånd med den enskilda planera hjälpen och vården och 
noga bevaka att planen fullföljs. Bestämmelserna omfattar enbart 
missbruk av beroendeframkallande medel, s.k. substansmissbruk. 
Andra typer av missbruk, såsom spelmissbruk ingår inte i 
kommunens ansvar enligt bestämmelserna (jfr. RÅ 2005 ref. 51). 
Ifråga om barn och ungdom åvilar det kommunerna att aktivt 
arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga 
drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 
samt dopningsmedel enligt 5 kap. 1 § tredje stycket socialtjänst-
lagen. Även denna bestämmelse omfattar enbart missbruk av 
substanser. Det finns således inte något särskilt ansvar för landets 
kommuner att förebygga spelmissbruk eller sörja för vård av spel-
missbrukare. 

Frågan om socialtjänstens huvudmannaansvar i samband med 
vård och behandling diskuterades i förarbetena till socialtjänst-
lagen, proposition Ny socialtjänstlag m.m. (prop. 2000/01:80, s. 
93). I förarbetena anges att socialtjänsten har ansvar för sådan vård 
och behandling som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde, 
dvs. framförallt behandling för missbruk av alkohol, narkotika och 
liknande. Men även behandling för spelmissbruk kan enligt för-
arbetena i vissa fall vara en insats som ligger inom socialtjänstens 
ansvarsområde. Så kan vara fallet då den enskilde inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. 
Då har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt enligt 
4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Av bestämmelsen framgår vidare att 
den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå 
och att biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Bestämmelsen innebär att 
den som behöver hjälp ut ur spelmissbruk för att erhålla en skälig 
levnadsnivå har rätt till bistånd om han inte själv eller annat sätt 
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kan tillgodose behovet av hjälp. För att rätt till särskild vård och 
behandling ska föreligga krävs dessutom att kommunen inte själv 
kan tillhandahålla adekvata åtgärder (jfr. RÅ 2005 ref. 51). En 
allmän förutsättning för kommunernas ansvar enligt socialtjänst-
lagen är också att ansvaret endast gäller inom den egna kommunen 
enligt 2 kap. 1 § samma lag. I förarbetena till socialtjänstlagen 
betonades att kommunernas yttersta ansvar för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver inte ska om-
fatta insatser som åligger annan huvudman.111 

Den skiljelinje som måste dras är mot sådana insatser som är att 
hänföra till hälso- och sjukvård och som är sjukvårdshuvud-
mannens ansvar att tillgodose. Det kan enligt de nämnda för-
arbetena inte vara rimligt att t.ex. kostnader för psykoterapi, 
alternativ medicinsk behandling eller sjukvårdande insatser ska 
bekostas av socialtjänsten. Att enskilda i vissa fall kan vara miss-
nöjda med att de inte får den behandling de önskar inom hälso- och 
sjukvården får inte medföra att kommunerna tvingas ta över det 
ansvaret från landstingen. I de nämnda förarbetena betonades 
samtidigt vikten av att socialtjänsten och sjukvården måste sam-
verka kring personer som har problem, vilka kräver insatser från 
båda huvudmännen.  

Av 5 kap. 9 a § socialtjänstlagen framgår att kommunen ska ingå 
en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendefram-
kallande medel, läkemedel eller dopningsmedel (jfr 8 b § hälso- och 
sjukvårdslagen). Andra typer av missbruk än de uppräknade, såsom 
spelmissbruk, ingår inte i kommunens ansvar enligt nuvarande 
bestämmelser.  

Hälso- och sjukvårdens ansvar enligt gällande rätt  

Med hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador (1 §). Målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (2 §). 
Enligt samma paragraf ska vården ges med respekt för alla männi-

                                                                                                                                                          
111 Prop. 2000/01:80, s. 93.  



Överväganden och förslag Ds 2015:48 

74 

skors lika värde och för den enskilda människans värdighet och den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges före-
träda till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 
ohälsa (2 c §). Den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska 
när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga 
sjukdom eller skada enligt 3 kap. 1 § 8 patientlagen (2014:821). 
Landstinget har en generell skyldighet att erbjuda en god hälso- 
och sjukvård för bland andra dem som är bosatta i landstinget 
enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen. 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att förebygga och 
behandla spelberoende redan i dag, precis som vid andra 
psykiatriska sjukdomstillstånd, utifrån att det är att betrakta som 
en psykiatrisk diagnos. 

Av 8 b § hälso- och sjukvårdslagen framgår att landstinget ska 
ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga 
om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel (jfr. 5 kap. 9 a 
§ socialtjänstlagen). Andra typer av missbruk än de uppräknade, 
såsom spelmissbruk, ingår inte i landstingens ansvar att ingå 
överenskommelse med kommunen, enligt nuvarande bestämmelse. 

4.3.3 Förslag på ett ändamålsenligt regelverk  

Tydligare ansvar för spelmissbruk och fördelning av ansvaret 

Som framgår ovan har varken socialtjänst eller hälso- och sjukvård 
något tydligt ansvar enligt gällande lagstiftning för att motverka 
spelmissbruk. Personer som söker hjälp för sitt spelmissbruk 
riskerar att hänvisas mellan huvudmännens verksamheter utan att 
få stöd eller behandling av någon av dem. Personer med spelmiss-
bruk har ofta behov av insatser från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård. Insatserna kan handla om stöd och råd vid 
ekonomiska svårigheter, psykosocial behandling eller specialiserade 
insatser vid samsjuklighet i form av substansberoende eller psykisk 
ohälsa.  
I den senaste versionen av diagnosmanualen för psykiatriska 
tillstånd, DSM-5 som ges ut av American Psychiatric Association, 
ingår spelmissbruk i en ny kategori med övrigt missbruk och 
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beroende av substanser. Engelskans term ”gambling disorder” har 
översatts till ”hasardspelssyndrom” och är det enda tillståndet som 
ingår i den nya kategorin för beteendemässiga beroenden (eng. 
Addictive disorders). Den nya kategoriseringen av spelmissbruk 
stärker argumenten för en förändring av regelverket för missbruks- 
och beroendevården, så att det även omfattar denna typ av bero-
ende.  

Mot denna bakgrund föreslås ett antal författningsändringar i 
både socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen.  

Ansvar utvidgas till att omfatta spelmissbruk 

Förslag: Socialnämndens ansvar för att motverka missbruk av 
substanser utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om 
pengar. Socialnämndens ansvar utvidgas på motsvarande sätt i 
fråga om missbruk bland barn och ungdom. 

 
Skälen för förslaget: Socialnämndens ansvar för att motverka 
missbruk i 3 kap. 7 § socialtjänstlagen utvidgas till att även omfatta 
missbruk av spel om pengar. I likhet med vad som gäller för 
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel 
(substansmissbruk) ska socialnämnden försöka förmå spelmiss-
brukare som behöver vård och behandling att acceptera detta. Även 
när det gäller barn och ungdom ska socialnämnden aktivt arbeta för 
att motverka missbruk av spel om pengar. Ändringar föreslås 
därför i 5 kap. 1 § socialtjänstlagen. Ändringar av socialnämndens 
skyldighet att bedriva förebyggande verksamhet när det gäller spel 
om pengar görs även i dessa bestämmelser, se förslag i avsnitt 4.2.4. 

Det finns även behov av en tydligare och mer ändamålsenlig 
ansvarsfördelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för 
att främja en jämlik tillgång till stöd och behandling av god kvalitet, 
för personer med spelmissbruk och deras anhöriga. Det kan uppnås 
genom att ansvaret regleras på motsvarande sätt som för övrig 
missbruks- och beroendevård. Skälen för detta utvecklas i det 
följande avsnittet. 
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Överenskommelse mellan kommun och landsting 

Förslag: Kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan 
kommun och landsting om personer som missbrukar substanser 
ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar.  

 
Skälen för förslaget: Erfarenheter visar att en otydlig ansvars-
fördelning mellan kommuner och landsting avseende stöd och 
behandling vid spelmissbruk kan medföra att stöd och behandling 
inte erbjuds i tillräcklig utsträckning. Personer med spelmissbruk 
har ofta behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Problematiken är ofta sammansatt och insatser behöver 
samordnas för att de ska bli effektiva och möta individens hela 
situation. Insatserna kan handla om stöd och råd vid ekonomiska 
svårigheter, psykosocial behandling eller specialiserade insatser vid 
samsjuklighet i form av substansberoende och psykisk ohälsa. Att 
utgå från en helhetssyn på personens livssituation och att tillämpa 
personcentrerad vård är viktiga utgångspunkter. Både socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården har viktiga uppgifter som ska värderas 
likvärdigt och samordnas i ett välfungerande vård- och stödsystem 
som utgår från individernas olika behov och önskemål. 

Behovet av samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjuk-
vård finns inte enbart när det gäller personer med spelmissbruk, 
utan även när det gäller andra former av missbruk och 
beroendetillstånd. För att stärka samverkan mellan landsting och 
kommuner och för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för den målgruppen infördes den 1 juli 2013 krav på 
överenskommelser om samverkan mellan huvudmännen. Lagstift-
ningen anger inte i detalj hur ansvaret ska fördelas mellan huvud-
männen eller vilka verksamheter som ska bedrivas.112 

Skyldigheten för kommuner och landsting att komma överens 
om ett samarbete när det gäller personer som missbrukar alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om 
pengar. Med de föreslagna författningsändringarna i 5 kap. 9 a 
socialtjänstlagen samt i 8 b § hälso- och sjukvårdslagen får 

                                                                                                                                                          
112 Prop. 2012/13:77.  
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landsting och kommuner ett gemensamt ansvar för att tillhanda-
hålla stöd och behandling till personer med spelmissbruk. Utbudet 
ska utformas för att uppnå jämlik och god tillgänglighet. Stöd och 
behandling vid spelmissbruk kan organiseras på ett liknande sätt 
som missbruks- och beroendevården. Verksamhet för stöd och 
behandling vid spelmissbruk kan sannolikt etableras inom ramen 
för närliggande verksamheter som arbetar med att stödja beteende-
förändringar, såsom missbruks- och beroendevård, psykiatri eller 
livsstilsmottagningar.  

Hälso- och sjukvård samt socialtjänst har länge haft ambitionen 
att utgå från individens behov ur ett helhetsperspektiv och inte från 
hur olika huvudmäns verksamheter fungerar. Bättre fungerande 
samverkan mellan huvudmännen har tagits upp i flera utredningar 
och varit föremål för överenskommelser, utvecklingsarbeten och 
diskussioner. Behovet av fungerande samverkan mellan både hälso- 
och sjukvård samt socialtjänst är centralt även för att personer med 
spelmissbruk ska kunna erbjudas effektiva insatser. 

Ett verktyg för att koordinera insatser mellan huvudmännen 
bättre är samordnad individuell plan för personer med beroende. 
Enligt 3 f § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kap. 7 § socialtjänst-
lagen ska en sådan plan upprättas när den enskilde har behov av 
insatser från båda huvudmännen. I länen finns processledare som 
arbetar med att stödja huvudmännen i utvecklingen av missbruks- 
och beroendevården. Dessa regionala processledare och behand-
lingspersonal som arbetar med spelmissbruk är positiva till att 
ansvaret för stöd och behandling vid spelmissbruk regleras på 
samma sätt som ansvaret för substansberoende, dvs. genom ett 
delat ansvar mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det visar 
en enkätundersökning som genomfördes bland dessa grupper 
2014.113 Samverkan kan även vara angelägen mellan kommuner för 
att mindre kommuner ska kunna erbjuda adekvat stöd och 
behandling vid spelmissbruk. Detta eftersom antalet personer med 
spelmissbruk i mindre kommuner kan ge ett otillräckligt underlag 
för att etablera en specialiserad verksamhet för stöd och behandling 
av spelmissbruk i varje kommun. För kommunerna kan det även 

                                                                                                                                                          
113 Sammanställning av enkät till processledare i utvecklingsarbetet Kunskap till praktik, 
september- november 2014 samt Sammanställning av enkät till nätverk för 
behandlingsverksamheter för spelberoende. September-november 2014. 
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vara effektivt att samverka kring exempelvis utbildning för att öka 
kunskaperna om spelproblem inom berörda verksamheter. I arbetet 
med att utveckla och stärka samverkan mellan landsting och 
kommuner är det angeläget att ta till vara de erfarenheter som 
gjorts och görs i utvecklingsarbetet Kunskap till praktik. Kunskap 
till praktik inleddes i samband med publiceringen av Nationella 
riktlinjer för missbruk och beroende 2007. Utvecklingsarbetet 
syftade till underlätta implementeringen av riktlinjerna, skapa en 
organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte, främja samverkan 
mellan kommuner och landsting samt forskning och utveckling.  

Inget kostnadsansvar för den enskilde 

Bedömning: Stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär för 
missbruk av spel om pengar ska inte medföra kostnadsansvar för 
den enskilde.  

 
Skäl för bedömningen: Vad som är lämpligt stöd och behandling 
för att motverka missbruk av spel om pengar måste avgöras genom 
en individuell bedömning i varje enskilt fall. Mot bakgrund av 
internationella erfarenheter och vetenskapliga studier (jfr. avsnitt 
4.3.5) är bedömningen att det finns förutsättningar att uppnå goda 
resultat med fyra behandlingstillfällen. Mot bakgrund av detta görs 
bedömningen att institutionsvård i de allra flesta fall inte kommer 
att bli aktuell. För det fall sådan vård av något skäl ändå skulle bli 
aktuell ska den enskilde missbrukaren inte behöva svara för kostna-
den för detta. Av huvudregeln i nuvarande 8 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen framgår att stöd- och hjälpinsatser av behandlings-
karaktär inte ska vara förenade med kostnader för den hjälp-
behövande. Den som genom socialnämndens försorg bereds vård i 
ett enskilt hem eller på en institution ska således inte behöva svara 
för kostnaden för detta enligt nuvarande bestämmelser. De före-
slagna ändringarna medför att huvudregeln i 8 kap. 1 § första 
stycket även ska vara tillämplig för stöd- och hjälpinsatser för miss-
bruk av spel om pengar. 
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Andra beteendemässiga beroenden 

Bedömning: Mot bakgrund av det oklara kunskapsläget när det 
gäller andra beteendemässiga beroenden finns det i dag inte 
grund för att särskilt reglera ansvar för stöd och behandling vid 
datorspelsproblem eller andra beteenden som kan likna 
beroenden. 

 
Skälen för bedömningen: Även andra beteenden kan ligga till 
grund för beroendeliknande tillstånd. Ett sådant beroendeliknande 
tillstånd är överdrivet datorspelande. I DSM-5 hör datorspel till de 
tillstånd som organisationen anser kräver mer forskning innan de 
eventuellt kan kategoriseras som formella tillstånd som resulterar i 
en diagnos. Inte heller den standard för klassificering av sjukdomar 
som ges ut av Världshälsoorganisationen WHO klassificerar över-
drivet datorspelande som ett sjukdomstillstånd.  



Överväganden och förslag Ds 2015:48 

80 

4.3.4 Nationellt kunskapsstöd och stöd till 
kompetensutveckling  

För att nå målet om minskade hälsomässiga, sociala och ekono-
miska skador orsakade av spel om pengar behövs ökad medveten-
het och kunskap om spelproblem på flera nivåer. Bilden nedan 
illustrerar behov av kunskap om risker med spel och spelproblem 
hos olika målgrupper. 
 
 
Bild 4.3.4: Behov av kunskap hos olika målgrupper 

 

 

Nationellt kunskapsstöd för behandling 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett nationellt 
kunskapsstöd inklusive stöd till implementering och kompetens-
utveckling. Målgrupper är personalkategorier inom kommunala 
verksamheter och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska i detta 
arbete beakta förordning (2015:155) om statlig styrning med 
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

En viktig utgångspunkt är att det stöd och den behandling som 
ges vid spelmissbruk ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. 
Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som ska kunna 
ge råd, stöd och behandling vid spelmissbruk behöver kunskaper 
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och färdigheter i evidensbaserade metoder för stöd till beteende-
förändring samt ämneskunskap om spelproblem.  

Det behöver finnas ett kunskapsstöd med vägledning och 
rekommendationer för berörda professioner i kommunala verk-
samheter och hälso- och sjukvård. Ett nationellt kunskapsstöd bör 
täcka hela processen från att uppmärksamma och identifiera 
spelproblem, till att ge stöd, råd och behandling, dokumentera, 
följa upp och arbeta med återfallsprevention. Det bör även inne-
hålla stöd till implementering och kvalitetsarbete. I dag saknas ett 
sådant stöd i Sverige. Socialstyrelsen har påpekat att det finns be-
hov av en vägledning för berörda yrkeskategorier inom området.114 

4.3.5 En process för stöd och behandling vid spelmissbruk  

Stöd och behandling till personer med spelmissbruk bör ges i en 
sammanhängande process som rymmer delkomponenterna att upp-
märksamma, identifiera, ge stöd och behandling samt följa upp 
åtgärdernas effekter. Socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens 
verksamheter bör gemensamt utforma en fungerande vårdkedja för 
personer med spelmissbruk och deras anhöriga.  

Ökad medvetenhet hos befolkning och anhöriga 

Erfarenheterna visar att endast ca fem procent av problemspelarna i 
Sverige söker vård115. Det finns ofta höga hinder för att människor 
med spelmissbruk ska söka hjälp. Hinder kan vara förnekelse av 
problemen, stigma, skam och en önskan om att lösa problemen 
själv. En ökad medvetenhet hos befolkningen om vad spelmissbruk 
är och att det drabbar många samt kunskap om att stöd och 
behandling finns, kan bidra till att riva dessa hinder.  

Med kunskap och förståelse för spelproblem har anhöriga bättre 
förutsättningar att fungera som stöd och kunna bidra till ett 
naturligt tillfrisknande hos människor med spelproblem.116 
                                                                                                                                                          
114 Vård och behandling av spelberoende, Socialstyrelsen, 2013.  
115 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie, Statens folkhälsoinstitut, s. 75. 
116 Personlig kommunikation Graeme Ramsey, VD, Problem Gambling Foundation, Nya 
Zeeland, 2015-03-11. 



Överväganden och förslag Ds 2015:48 

82 

Anhöriga kan också fungera som en resurs för att motivera 
personer med allvarliga spelproblem att söka behandling. Det är 
ofta anhöriga till spelare som tar första steget i kontakten med 
stöd- och behandlingsverksamhet, enligt erfarenheter från den 
nationella stödlinjen för spelberoende.117  

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende är Social Behaviour Network Therapy 
(SBNT) en högt prioriterad rekommendation. SBNT utgår från att 
social interaktion och stöd från det sociala nätverket är centralt för 
ett positivt utfall av behandlingen. Metoden kan även användas för 
personer som saknar ett stödjande socialt nätverk.118 

Uppmärksamma och identifiera spelproblem 

För att förbättra förutsättningarna för att personer med 
spelmissbruk ska få stöd och behandling måste spelproblem upp-
märksammas och identifieras.  

Ökad kunskap  

Kunskap och medvetenhet hos personal i verksamheter som ofta 
möter personer med risk för att utveckla ett spelmissbruk eller som 
har drabbats av negativa konsekvenser till följd av spelproblem, 
behöver förbättras. Exempel på berörda verksamheter är 
kommunernas budget- och skuldrådgivning, socialtjänstens hand-
läggning av försörjningsstöd och missbruksverksamhet, personal 
inom Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Kriminalvården 
och Statens institutionsstyrelse. Även inom hälso- och sjukvården 
finns sannolikt ett behov av att kunna härleda vanliga symtom som 
nedstämdhet, depression, ångest, sömnstörningar och huvudvärk 
till spelproblem, för att kunna ställa adekvata frågor till patienten. 
Personal i dessa verksamheter behöver veta vad som kännetecknar 
spelproblem, kunna ge information och enkla råd samt hänvisa till 
stöd och behandling. De är en målgrupp för det kunskapsstöd och 

                                                                                                                                                          
117 Personlig kommunikation Håkan Wall, projektledare, Stödlinjen, 2014-10-23. 
118 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen 2015. 
Artikel nr 2015-4-2. 
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de kompetenshöjande insatser som Socialstyrelsen och Folkhälso-
myndigheten bör ta fram och tillhandahålla. 

Att fråga om spelproblem 

Personal i berörda verksamheter behöver enkla verktyg för att ta 
upp frågan och kunna identifiera spelproblem. Ett praktiskt 
användbart stöd kan vara rekommendationer om frågor för att 
identifiera spelmissbruk hos patienter/klienter inom hälso- och 
sjukvård samt berörd kommunal och statlig verksamhet. Att ta 
fram och utvärdera enkla screeningfrågor som passar att använda i 
berörda verksamheter kräver metodutveckling. Det är sannolikt 
fördelaktigt om frågor om spelmissbruk kan inkluderas i en verk-
samhets befintliga screeningverktyg. Exempel på sådana verktyg är 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Addiction 
Severity Index (ASI), Förutsättningar inför arbete (FIA) och 
frågor om levnadssvanor. Ett nationellt kunskapsstöd för spelmiss-
bruk kan innehålla rekommendationer om lämpliga verktyg. 

Evidensbaserat stöd och behandling 

Vetenskapligt stöd finns i dag för att både stöd till beteende-
förändring och läkemedelsbehandling är verksamt vid spelmiss-
bruk. Inget läkemedel är dock i nuläget godkänt för behandling av 
spelmissbruk i Sverige. Bäst evidens finns för olika former av 
kognitiv beteendeterapi (KBT), men evidens finns även för 
Motiverande samtal (MI), metoder som kan ges i olika kombi-
nationer och med olika intensitet och erbjudas via olika medier.119  

Åtgärdens intensitet  

Utöver val av behandlingsmetod är intensiteten av stödet till 
beteendeförändringen en viktig fråga för metodutveckling. Såväl 

                                                                                                                                                          
119Cowlishaw et al. Psychological therapies for pathological and problem gambling, The 
Cochrane Collaboration, The Cochrane Library 2012 , issue 11. samt 
Yakovenko I et al. The efficacy of motivational interviewing for disordered gambling: 
systematic review and meta-analysis. Addict Behav. 2015 Apr;43:72-82. 
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forskningsresultat som erfarenheter talar för att även mindre 
intensiv samtalsbehandling, dvs. ett mindre antal behandlings-
tillfällen, är effektivt vid spelmissbruk. Stöd och behandling till 
personer med spelmissbruk bör ges utifrån principerna för stegvis 
vård. Det innebär att hälso- och sjukvården erbjuder insatser som 
sträcker sig från råd om egenvård, via stöd till självhjälp, till 
individuella behandlingsinsatser i samverkan med patienten och 
efter hennes eller hans aktuella behov. Vid val av olika behandlings-
metoder med väldokumenterad effekt väljer man först den för 
tillståndet definierade minst intensiva.  

För personer med spelproblem kan behovet av insats variera 
utifrån problemens svårighetsgrad, förekomst av samsjuklighet och 
motivation att förändra sitt beteende. Det är angeläget att kunna 
erbjuda insatser med olika intensitet utifrån individens behov och 
preferenser och för att främja effektiva former av stöd och 
behandling. Mindre intensiva insatser kan upplevas som mindre 
hotande och lättare att ta del av, och kan vara effektiva. Mindre 
intensiva insatser har en plats i stöd och behandling enligt 
principen om stegvis vård, som innebär att man vid val av åtgärd i 
första hand väljer den minst omfattande eller med lägst intensitet. 
Effekten av åtgärden följs upp och om man inte uppnår förväntat 
resultat väljs en insats som är mer omfattande eller har högre 
intensitet. 

Forskningsresultat pekar mot att mindre omfattande åtgärder 
kan ha lika goda eller bättre resultat än mer omfattande behandling 
med upprepade sessioner som baseras på KBT och/eller MI samt 
exponeringsterapi.120 

                                                                                                                                                          
120 Hodgins D C, et .al. Randomized trial of brief motivational treatments for pathological 

gamblers: More is not necessarily better. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
Vol 77(5), Oct 2009, 950-960. samt 

Hodgins D C, et al. Motivational enhancement and self-help treatments for problem 
gambling, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 69(1), Feb 2001, 50-57 
samt 

Diskin K, Hodgins DC,  A randomized controlled trial of a single session motivational 
intervention for concerned gamblers, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
Vol 69(1), Feb 2001, 50-57 samt 

Effectiveness of problem gambling brief telephone interventions: A randomised controlled 
trial Provider No: 467589, Contract No: 326673/00 and 326673/01 Gambling and 
Addictions Research Centre, Auckland University of Technology Final Report, 13 
December 2012 samt 

 



Ds 2015:48 Överväganden och förslag 

85 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende ges åtgärden Motivationshöjande behand-
ling (MET) högsta prioritet, med ca fyra behandlingstillfällen.121 
Även i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
rekommenderas den mindre intensiva åtgärden Rådgivande samtal 
vid riskbruk av alkohol.122 

Det finns ett behov av metodutveckling och forskning om stöd- 
och behandlingsinsatser av olika intensitet. Nyttan av insatser av 
lägre intensitet behöver utvärderas för att kunna jämföras med 
insatser av högre intensitet. (Se bedömningar om kunskapsluckor 
och behov av ny kunskap i avsnitt 4.4.1).  

Behandling på distans 

 I flera länder ses behandling på distans via telefon eller internet 
som viktiga delar i ett behandlingsutbud till personer med spel-
missbruk. Dels förbättrar det tillgängligheten till kvalificerad 
behandling, dels kan det av olika skäl uppfattas som ett bättre 
alternativ än stöd och behandling i form av personliga möten med 
en behandlare. Lovande resultat ses även för webbaserad behand-
ling, som idag ges vid alltfler diagnoser för vilka stöd till beteende-
förändring är centralt.123 Även i Sverige ges behandling via internet 
i syfte att stödja beteendeförändringar.124 

Krisstöd 

Personer med spelmissbruk söker ofta hjälp först när de befinner 
sig i en mycket besvärlig situation socialt och mår psykiskt 

                                                                                                                  
Battersby M, Smith D, Harvey P, Pols R (2013). Cognitive versus exposure therapy for 

problem gambling: A pilot randomised controlled trial. Victoria, Australia: Victorian 
Responsible Gambling Foundation samt 

Yakovenko I et al. The efficacy of motivational interviewing for disordered gambling: 
systematic review and meta-analysis. Addict Behav. 2015 Apr;43:72-82. 

121 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, s. 9, s. 83 och s. 154, 
Socialstyrelsen, 2015.  
122 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Socialstyrelsen, 2011.  
123 Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom, SBU 
Alert-rapport nr 2013-02, 2013.  
124 http://web.internetpsykiatri.se/, hämtad 2015-04-29. 
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dåligt.125  De behöver då kunna erbjudas ett initialt krisstöd. En 
viktig aktör för krisstöd på telefon och internet är Stödlinjen, men 
även personal i andra befintliga verksamhet för krisstöd behöver ha 
kunskaper om spelmissbruk. 

Att snabbt kunna ge ett initialt stöd till personer med spelmiss-
bruk är angeläget eftersom tillståndet kan vara allvarligt. Själv-
mordstankar och självmordsförsök hos spelmissbrukare har 
rapporterats i flera studier.126 Depression, privatekonomiska 
svårigheter och relationsproblem har visat sig vara riskfaktorer hos 
personer med spelproblem som har begått självmord. Initialt stöd 
betonas av personal som arbetar med behandling eftersom personer 
som söker stöd ofta befinner sig i en krisartad situation när det 
gäller psykisk hälsa och sociala omständigheter. Tillgång till 
krisstöd betonas även i riktlinjer för stöd och behandling från andra 
länder.  

Det kan finnas behov av ökade kunskaper om spelmissbruk i 
verksamheter som möter personer i krissituationer. Ett exempel på 
en sådan verksamhet är 1177 Vårdguiden, som är en nationell 
internet- och telefonbaserad samlingsplats för information och 
tjänster inom hälsa och vård. Ett annat exempel är telefonlinjer för 
krisstöd. Personal i dessa verksamheter bör ta del av det kunskaps-
stöd och kompetenssatsningar som Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen bör ta fram och tillhandahålla.    

                                                                                                                                                          
125 Personlig kommunikation Håkan Wall, projektledare Stödlinjen, 2014-10-23. 
126 Fokusrapport om spelproblem, Stockholms läns landsting, 2012,  
FR 2012:01. 
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4.3.6 Dokumentation, uppföljning och utvärdering 

 

Bedömning: Uppgifter om personer med spelmissbruk i 
socialtjänsten bör dokumenteras med olika koder så att 
insatserna för denna grupp synliggörs och kan urskiljas i officiell 
statistik. Koder bör även tas fram för att dokumentera insatser 
inom hälso- och sjukvården.  

 
Skälen för bedömningen: Med olika typer av klassifikationer och 
koder kan personal inom vård och omsorg dokumentera 
information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt 
och enhetligt sätt. Det finns en klassifikation av socialtjänstens 
insatser och aktiviteter (KSI-koder) som kan användas för att 
dokumentera insatser vid spelmissbruk. KSI är en nationell 
klassifikation vars övergripande mål är att erbjuda ett gemensamt 
språk och en struktur för att på ett jämförbart sätt beskriva de 
aktiviteter och insatser som utförs inom socialtjänsten. Använd-
ningen av KSI är frivillig men kan fylla en viktig funktion.127  

Dokumentation inom socialtjänsten 

Bedömning: Det finns inte grund för att föreslå särskilda 
insatser för dokumentation vid spelmissbruk.  

 
Skäl för bedömningen: De författningar, föreskrifter och allmänna 
råd som gäller socialtjänstens dokumentation av insatser vid andra 
former av missbruk gäller även vid spelmissbruk, om de föreslagna 
författningsändringarna av socialtjänstlagen (2001:453) genomförs. 

När det gäller råd, stöd och även behandling i socialtjänsten 
generellt, är det relativt vanligt att det ges i form av service, dvs. 
utan biståndsbeslut. Detta har betydelse för dokumentation och 
statistikinsamling i kommunerna, och i förlängningen för vilken 
uppföljning som kan göras. 

                                                                                                                                                          
127 www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19637/2015-1-6.pdf, februari 
2015. 
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Dokumentationsskyldigheten enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen 
är begränsad till individuellt behovsprövade och beslutade insatser. 
Det innebär att verksamheter som erbjuder råd och stöd utan något 
beslut inte omfattas av bestämmelserna. Till sådan verksamhet hör 
bl.a. familjerådgivning, alkoholrådgivning och rådgivning i hus-
hållsekonomiska frågor. Att dessa verksamheter är undantagna från 
dokumentationsskyldigheten hänger samman med den enskildes 
möjlighet att få vara anonym, eftersom anonyma insatser kan sänka 
tröskeln för att söka stöd och råd.  

Till denna kategori skulle även rådgivning till personer med 
spelmissbruk kunna höra, om lagstiftningen om kommunernas 
skyldigheter skulle kompletteras med spelmissbruk. I de fall där 
rådgivning övergår till någon form av behandling inom social-
tjänsten ska det fattas ett beslut om detta. Både beslutet och den 
utredning som föregått beslutet ska då dokumenteras.  

Att inte dokumentera insatser minskar möjligheten att kvalitets-
säkra insatser och följa upp ohälsa, exempelvis i form av spelmiss-
bruk, och genomförda insatsers effekter. I Socialstyrelsens hand-
bok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten128 lyfts 
dock möjligheter att trots detta dokumentera dessa insatser med 
stöd av lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten och förordning (2001:637) om behandling av person-
uppgifter inom socialtjänsten. 

Den 1 januari 2015 trädde nya föreskrifter och allmänna råd om 
dokumentation i socialtjänsten i kraft (SOSFS 2014:5). En 
ambition i arbetet med dessa föreskrifter och allmänna råd har varit 
att stimulera en utveckling mot ökad användning av kodverk, 
klassifikationer och standardiserade mallar för dokumentation. 
Med olika typer av klassifikationer och koder kan personal inom 
vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter 
och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt.  

                                                                                                                                                          
128 www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/-2015-1-10. 
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Dokumentation i hälso- och sjukvården 

Bedömning: Det finns inte grund för att föreslå särskilda 
insatser för dokumentation vid spelmissbruk. 

 
Skäl för bedömningen: Frågan om hur uppföljningen av primär-
vården och psykiatrin ska kunna förbättras är komplex och berör 
betydligt fler målgrupper än personer med spelmissbruk.  

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete av uppföljning av 
primärvården, på både regional och nationell nivå, bl.a. genom den 
nationella kvalitetsregistersatsningen. Denna satsning har sedan 
2012 finansierat insatser för att utveckla verktyg för uppföljning 
och utveckling av den vård som bedrivs i primärvården. 

Patientregistret innehåller personnummerbaserade uppgifter om 
vårdkontakter, diagnoser, yttre orsaker till sjukdom och död samt 
åtgärder. Syftet med registret är att följa hälsoutvecklingen i be-
folkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla 
sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. 
Patientregistret används även av forskare. 

Personer med spelmissbruk söker sannolikt stöd och behandling 
vid missbruks- och beroendemottagningar, inom övrig psykiatri 
och inom primärvården. Primärvården har i dag ingen lagstadgad 
skyldighet att rapportera data till patientregistret. Patientregistret 
innehåller endast uppgifter som rapporterats av läkare och inte av 
t.ex. psykologer och kuratorer. Inom psykiatrisk verksamhet, 
inklusive beroendevård, står andra professioner än läkare i hög grad 
för patientkontakter och åtgärder. Dessa patientkontakter och 
åtgärder registreras inte i patientregistret. Detta bidrar till att förut-
sättningarna för att samla in uppgifter om personer med spelmiss-
bruk i hälso- och sjukvården är små. 

Dokumentation om samordnad vård och omsorg 

Sedan 2010 finns bestämmelser i både socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763) att en samordnad, individuell plan 
ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från social-
tjänsten samt hälso- och sjukvården och insatserna behöver sam-
ordnas för att den enskilde ska få sina behov tillgodsedda. Den 
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enskilde ska samtycka till att planen upprättas, enligt 2 kap. 7 § 
socialtjänstlagen och 3 f § hälso- och sjukvårdslagen.  

Personer med spelmissbruk hör till den grupp av patienter eller 
klienter som ofta behöver insatser från olika verksamheter och 
olika huvudmän, vilket innebär att en samordnad, individuell plan 
ska upprättas även för denna målgrupp.  

När det gäller informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- 
och sjukvård saknas motsvarighet till sammanhållen journalföring 
och informationsutbytet ska i allt väsentligt bygga på samtycke. 
Samtycke möjliggör att information lämnas ut, men inte att olika 
verksamheter dokumenterar ”på samma plats i ett och samma 
system”. Samtycke möjliggör att uppgifter kan lämnas ut elektro-
niskt, men endast det som motsvaras av samtycket kan lämnas ut.  

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journal-
information från andra landsting, kommuner eller privata vård-
givare. NPÖ kan även ge patienten ökat inflytande då den visar om 
man gett sitt samtycke till att vårdpersonal läser informationen. 
Patienten kan spärra den information han eller hon inte vill att en 
annan vårdenhet ska se.  

4.3.7 Kvalitets- och verksamhetutveckling 

Öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer 

Bedömning: Öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer bör 
användas för att följa och stimulera utveckling av kvalitet när det 
gäller verksamheter för spelmissbruk. 

 
Skälen för bedömningen: Det är angeläget att kunna följa och 
stimulera utvecklingen av jämlik tillgång på vård, stöd och behand-
ling av god kvalitet. Inom missbruks- och beroendevården används 
öppna jämförelser, ett verktyg för att analysera, följa och utveckla 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet på lokal, 
regional och nationell nivå. I öppna jämförelser kan verksamheter 
jämföra sig med andra, utifrån ett antal indikatorer och bakgrunds-
uppgifter.  
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Kvalitetsindikatorer används för att mäta och följa upp 
kvaliteten avseende verksamheternas strukturer, processer och 
resultat. Det finns idag inga kvalitetsindikatorer som speglar 
kvaliteten i verksamheter kring spelmissbruk. 

Om regelverket för spelmissbruk blir detsamma som för övrig 
missbruks- och beroendevård bör området bli en naturlig del av det 
generella systemet för uppföljning och kvalitetsutveckling.  

Nationella kvalitetsregister 

Användning av nationella kvalitetsregister kan bidra till kvalitets-
utveckling av insatser för personer med spelmissbruk. I Sverige 
finns nationella kvalitetsregister, som det är frivilligt att rapportera 
till. Register finns för olika diagnoser och olika behandlingar och 
har oftast startats genom initiativ från läkare och annan 
sjukvårdspersonal. Primärvården rapporterar i varierande utsträck-
ning till flera olika kvalitetsregister. Vissa landsting har avtal med 
utförarna som reglerar rapporteringen till kvalitetsregister.  

Det finns idag inget kvalitetsregister som hanterar uppgifter om 
spelmissbruk. Men det finns register som hanterar närliggande 
diagnoser och behandlingsformer. Exempel på sådana är kvalitets-
register för psykiatrisk vård och beroendevård. Ett exempel på 
register som kan vara aktuellt avseende spelmissbruk är Svenskt 
Beroenderegister, ett kvalitetsregister för den specialiserade 
beroendevården i landet. Patientgruppen har ofta komplexa vård-
behov med såväl psykiatrisk som somatisk samsjuklighet. 

Ett annat exempel är Svenska internetbehandlingsregistret Siber, 
som syftar till att ge underlag för systematisk uppföljning, 
utveckling av och forskning om internetförmedlad, sjukvårdande 
behandling.  

Ledningssystem för kvalitet 

Spelmissbruk bör ingå i berörda verksamheters ledningssystem för 
kvalitet. Ett ledningssystem kan ge underlag för ett systematiskt 
förbättringsarbete där uppföljning och utvärdering är viktiga kom-
ponenter. Ledningssystem för kvalitet är ett stöd för vårdgivare när 
det gäller att etablera och driva komplexa verksamheter. Ett led-
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ningssystem möjliggör ordning och reda i verksamheten så att 
kvalitet kan uppnås exempelvis genom att händelser som kan leda 
till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser inte uppstår. 

Att organisera en verksamhet för att ge stöd och behandling till 
personer med spelmissbruk bör vara ett ansvar för både socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Verksamheten kan utformas på olika sätt 
beroende på befolkningens och patienternas/klienternas behov och 
regionens eller verksamhetens resurser. Insatser inom både social-
tjänsten och hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet. Båda 
verksamheterna ska även systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras kvaliteten. Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9). De gäller för både socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

4.3.8 Överväg försök med nationell tjänst för behandling via 
internet och telefon  

Bedömning: En tjänst för stöd och behandling via internet och 
telefon skulle på försök kunna utvecklas och tillhandahållas 
nationellt. En sådan tjänst skulle kunna utformas i samråd 
mellan Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Landsting. Den skulle kunna utformas som ett 
komplement till stöd och behandling som ges vid personliga 
möten samt genom Stödlinjen och samordnas både med den 
nationella stödlinjen och med 1177 Vårdguiden. En möjlighet 
som kan övervägas är att på försök organisera tjänsten inom 
ramen för den nationella stödlinjen. Målet är att göra det så 
enkelt som möjligt för den enskilde att hitta information och få 
det stöd och den behandling han eller hon behöver.  

 
Skälen för bedömningen: Att erbjuda stöd och behandling på 
distans kan vara kostnadseffektivt eftersom målgruppen för 
behandling är förhållandevis liten. Internet och telefon kan öka till-
gängligheten till stöd och behandling av god kvalitet över hela 
landet. Det kan vara värdefullt för dem som önskar vara mer privata 
eller anonyma. Ökad tillgänglighet kan bidra till att sänka hindren 
för att söka stöd och behandling. Att göra det lätt att få del av stöd 
och behandling är särskilt viktigt för denna målgrupp eftersom en 
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så liten andel söker hjälp. Ett brett utbud med olika former av stöd 
och behandling kan bidra till fler ska få den hjälp de behöver. Det 
finns relativt gott stöd för att kvalificerade stöd- och behandlings-
insatser kan ges på distans med goda resultat. Det skulle dock 
finnas behov av att koppla utvärdering och forskning till en sådan 
tjänst, för att möjliggöra fortsatt utveckling.  

Goda erfarenheter av insatser via internet och telefon  

Erfarenheter från andra länder visar att endast en mindre andel av 
personer med spelmissbruk söker behandling som ges vid person-
liga möten. Som en följd av detta har självhjälpsprogram tagits fram 
samt mindre intensiva behandlingsinsatser som ges via internet 
eller telefon. Goda resultat visas från stöd och behandling via 
telefon i Nya Zeeland129. I en svensk studie om internetbaserad 
behandling av spelberoende framkommer goda resultat. Den 
genomsnittliga tiden som lades ner per patient var fyra timmar.130 I 
en annan utvärdering av stöd och behandling via internet och 
telefon framkommer att det är ett lovande område, men att ytter-
ligare forskning krävs.131 I Norge erbjuds behandling via internet 
och telefon. Dessa behandlingar erbjuds gratis, utan krav på remiss 
och anonymt.132  

Ett komplement eller substitut till befintligt stöd och 
behandling  

En internet- och telefonbaserad tjänst för stöd och behandling kan 
fungera som ett komplement eller substitut till stöd och behand-

                                                                                                                                                          
129 Abbott M., Effectivness of problem gambling brief telephone internventions: a 
randomised controlled trial, Final report 13 december 2012, Gambling and addictions 
research centre, Auckland University of Technology. 
130 Carlbring P et.al Internet-based treatment of pathological gambling with a three-year 
follow-up, Cogn Behav Ther. 2012;41(4):321-34. 
131 Danielsson AK et al.  Technology-based support via telephone or web: a systematic 
review of the effects on smoking, alcohol use and gambling. Addict Behav. 2014 
Dec;39(12):1846-68.  
132www.spillbehandling.no, hämtad  april 2015, personlig kommunikation med Øystein 
Bjørke Olsen, Nestleder, KoRus-Øst samt med Magnus Eidem, projektledare, Fjernbasert 
behandling i Norge. 
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ling som ges vid personliga möten, genom Stödlinjen eller i andra 
former.  

Stödlinjen 

I Sverige bedrivs en telefonlinje för spelproblem, kallad Stödlinjen. 
Stödlinjen för spelare och anhöriga drivs på uppdrag av Folkhälso-
myndigheten. Stödlinjen har som främsta uppgift att ge råd och 
stöd till spelare och anhöriga samt att motivera till beteende-
förändring. Utöver detta har Stödlinjen även i uppdrag att sprida 
kunskap om spelproblem, dess konsekvenser och vilken hjälp som 
finns att få runt om i landet. Stödlinjen erbjuder råd och stöd via 
telefon, internet (chatt), sms och e-post. 

Stödlinjen fungerar ofta som det första steget mot att söka 
hjälp. För personer som önskar vara anonyma kan stödlinjen 
erbjuda en låg tröskel och underlätta steget att söka stöd och 
behandling. På vissa ställen i landet är Stödlinjen det enda möjliga 
stödet att komma i kontakt med för personer med spelproblem och 
deras anhöriga.  

Stödlinjens rådgivare använder metoden motiverande samtal 
(MI) för att skapa och stödja motivation till förändring. På internet 
(www.stodlinjen.se) finns bland annat information om spelmiss-
bruk och spelmissbruk, självhjälpstips, speltest och interaktiva 
självhjälpsmoduler. 

Under 2013 besvarades 2 776 samtal. Av dessa samtal ringdes 35 
procent in av dem som hade spelproblem och 31 procent av 
närstående.133 84 procent av spelarna var män. 420 personer 
lyssnade på förinspelad information om vad Stödlinjen kan hjälpa 
till med, om webbplatser man kan besöka och om kamratstöd. 207 
spelare och 91 närstående tog under 2013 kontakt via chatt och 143 
spelare och 103 närstående tog kontakt via e-post. 

Stödlinjen har även ett självhjälpsprogram via internet. Själv-
hjälpsprogrammet innehåller olika typer av verktyg som syftar till 
att hjälpa den enskilda att sätta mål, delmål och hålla motivationen 
uppe. 

                                                                                                                                                          
133 Återstående 34 procent av samtalen bestod av felringningar, samtal från spelbolag och en 
liten andel samtal från vård- och omsorgssektorn. 
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Plattform för internetbaserat stöd och behandling 

Det pågår ett nationellt arbete kring utveckling, kvalitetssäkring 
och införande av behandlings- och stödprogram i landsting och 
regioner. Exempel på behandlingar via nätet är behandling mot 
ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol 
och drogproblem. Inom ramen för detta utvecklingsarbete har en 
nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling utveck-
lats av 1177 Vårdguiden. Arbetet har finansierats via en överens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.134 
Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behand-
lingar till invånare på ett säkert sätt via webben som ett komple-
ment eller substitut till annan behandling. Från och med april 2015 
kan landsting ansluta sig till plattformen. Anslutning sker via 1177 
Vårdguiden. På sikt ska även kommuner kunna ansluta sig.135  

4.3.9 Stöd till barn och andra anhöriga 

Barn och andra anhöriga till personer med spelmissbruk behöver 
uppmärksammas och få ett ändamålsenligt stöd. Barn som lever 
tillsammans med någon med spelmissbruk är utsatta både ekono-
miskt och socialt. De kan ha extra svårt att få förståelse och stöd i 
sin situation från omgivningen. Därför är det angeläget att särskilt 
uppmärksamma denna grupp i arbetet med stöd till anhöriga. Även 
vuxna anhöriga är en utsatt grupp som behöver stöd. Nära var 
femte person mellan 16 och 84 år i Sverige uppger att de har någon 
i sin närhet som har eller har haft spelproblem.136 Det 
kunskapsstöd som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram till 
professioner i kommunala verksamheter och hälso- och sjukvård 
ska ha ett anhörigperspektiv. 

                                                                                                                                                          
134 Överenskommelse mellan staten och SKL om rehabiliteringsgarantin 2015.  
135 Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram inom vård och omsorg, SKL, 2015. 
136 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie, Statens Folkhälsoinstitut.  
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Barn drabbas av spelmissbruk 

Barn och unga behöver trygga och kärleksfulla vuxna som har för-
måga att se och möta barnet och hans eller hennes behov. I de allra 
flesta fall utgör föräldrarna dessa stabila vuxna. Det finns dock barn 
och unga som växer upp med föräldrar som inte har förmåga att ge 
sina barn den trygghet och omvårdnad de behöver. Bristande 
föräldraförmåga kan ha olika orsaker. En orsak till brister i för-
äldraskapet kan vara spelmissbruk hos en eller båda föräldrarna.  

Ca 76 500 barn lever tillsammans med någon som är problem-
spelare.137 Barn med föräldrar som har spelproblem har tio gånger 
större risk att själva bli problemspelare än barn med föräldrar som 
inte har ett spelberoende.138 

Vuxna anhöriga är en utsatt grupp 

Att vara anhörig påverkar hälsan, den sociala situationen och eko-
nomin. Det finns ett starkt samband mellan att vara anhörig och att 
leva på försörjningsstöd, ha svårigheter att betala räkningar, ha 
riskabla alkoholvanor och uppleva psykisk ohälsa. Sambandet är 
tydligt för såväl män som kvinnor oavsett ålder och egna spel-
problem. Sannolikheten att bli utsatt för våld är högre för anhöriga 
kvinnor såväl som män, jämfört med icke-anhöriga. Anhöriga 
kvinnor uppger i högre grad än andra kvinnor att de har varit sjuk-
skrivna från arbetet. Anhöriga som ringer till stödlinjen för spelare 
och anhöriga berättar bl.a. att hushållet får svårt att betala 
räkningar, att det inte finns pengar till fritidsaktiviteter och 
tandvård, att de blir bestulna av spelaren, om konflikter i relationen 
och om psykisk påfrestning och stress.139 Uppskattningsvis på-
verkas ca sju närstående personer av en problemspelare.140 

Samtidigt ger många anhöriga också uttryck för ett starkt 
engagemang och söker ofta hjälp för närstående som har spel-
problem. Situationen liknar ofta den situation som anhöriga till 
                                                                                                                                                          
137 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009: Huvudresultat från Swelogs 
befolkningsstudie, Statens Folkhälsoinstitut. 
138 Children at risk of developing problem gambling, The Problem Gambling Treatment and 
Research Centre, 2010.  
139 Årsrapport Stödlinjen 2011, Statens Folkhälsoinstitut.  
140 Spelberoende, Forskning i korthet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, 
2013.  
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personer med substansmissbruk har, men när det gäller spel-
beroende kan den ekonomiska situationen på mycket kort tid ha 
blivit mycket dålig. Ofta möts de anhöriga av en oförstående 
attityd när de söker hjälp, eftersom spelberoende är ett problem 
som förhållandevis få professionella har kunskap om.141   

Ökad medvetenhet om spelmissbruk i stöd till anhöriga 

Ett brett utvecklingsarbete har bedrivits för att främja ett ända-
målsenligt stöd till barn som anhöriga till personer med missbruks-
problematik. Arbetet har letts av Socialstyrelsen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga har också gjort ett arbete 
inom ramen för detta.142 Barn till personer med spelproblem har 
inte särskilt uppmärksammats i det arbete som hittills har gjorts. 
Medvetenheten om att barn och andra anhöriga till personer med 
spelmissbruk kan ha behov av särskilda stödåtgärder behöver öka i 
de verksamheter som möter dessa barn och andra anhöriga såväl 
som män och kvinnor som har spelproblem.  

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd 

Förslag: Hälso- och sjukvårdens ansvar att särskilt beakta ett 
barns behov av information, råd och stöd utvidgas till att 
förutom missbruk av alkohol och annat beroendeframkallande 
medel även omfatta missbruk av spel om pengar. Ändringen 
innebär att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns 
behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller 
någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är miss-
brukare av spel om pengar. 

 
Skälen för förslaget: I 2 g § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
anges att hälso- och sjukvården ska beakta barns behov av 
information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen 
                                                                                                                                                          
141 Öppenvårdsprojekt för spelberoende. En utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, 2010. 
142 Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till 
barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medel, dnr. S2011/6353/FST.  
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som barnet varaktigt bor med missbrukar alkohol eller annat 
beroendeframkallande medel. Barn kan ha liknande behov till följd 
av missbruk av spel om pengar som vid missbruk av alkohol och 
annat beroendeframkallande medel. Därför bör hälso- och sjuk-
vården ha motsvarande ansvar vid denna typ av missbruk. 

När en person med missbruksproblematik har kontakt med 
hälso- och sjukvården ska hälso- och sjukvården enligt bestämmel-
sen särskilt rikta uppmärksamheten på berörda barns förhållanden 
och behov. Information, råd och stöd ska anpassas efter barnets 
ålder och mognad. Principen om barnets bästa kan ibland innebära 
att någon information inte alls ska lämnas eller lämnas först efter 
en viss tid. 

4.3.10 Föreningar och stödgrupper 

Ideell verksamhet som ger stöd till spelare, före detta spelare och 
deras anhöriga kan fylla en viktig funktion för att förebygga och ge 
stöd till dem som önskar sluta spela eller som har slutat spela och 
vill förbli spelfria. Ideella organisationer kan även vara ett komple-
ment eller alternativ till stöd och behandling inom hälso- och 
sjukvården eller socialtjänsten. 

I Sverige finns bland andra Spelberoendes riksförbund och 
Gamblers Anonymous. Spelberoendes riksförbund bildades år 2000 
och är den största kamratstödsorganisationen i Sverige. Det är en 
partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av ett tiotal 
lokalföreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga 
och avhjälpa spelberoende.  

Förbundets verksamhet består av att: 

– sprida information om spelberoendes orsaker, konsekvenser, 
uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser, 

– informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga 
samt informera andra berörda, 

– skapa realistiska förutsättningar för styrelserepresentanter och 
resurspersoner i självhjälpsarbete och 

– förebygga spelandets sociala skadeverkningar, särskilt bland 
barn och ungdomar genom att kritiskt granska marknadsföring 
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av olika spelformer samt verka för information till besluts-
fattare. 

 
Folkhälsomyndigheten fördelar ett statsbidrag till ideella organisa-
tioner som bedriver arbete för att förebygga negativa konsekvenser 
av spel om pengar. Syftet med statsbidraget är att förstärka och 
komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser 
genom bidrag till organisationer i deras arbete med utbildning, 
opinionsbildning och olika former av stödjande social verksamhet. 
Syftet med bidraget är även att förstärka organisationernas utveck-
lingsarbete och kompetensuppbyggnad. Förordning (2015:546) 
reglerar fördelningen av statsbidrag till föreningar som arbetar med 
att förebygga spelproblem och bruk av tobak.  

4.4 Forskning och uppföljning 

I det här avsnittet presenteras överväganden avseende forskning 
och uppföljning, i syfte att uppnå delmålet ”ökad kunskap om spel 
och skadeverkningar av överdrivet spelande”. 

4.4.1 Behov av att utveckla forskning om spel och 
skadeverkningar relaterade till spel om pengar 

Samordning av spelforskning  

Bedömning: Det finns behov av att samordna forskning om 
spel om pengar och skadeverkningar av överdrivet spelande samt 
av forskning inom hela alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- 
och spelområdet. Forskningsrådet Forte bör ha ansvar för att 
samordna forskning inom dessa områden. Forte bör även få i 
uppdrag att i samverkan med Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen samt i dialog med företrädare för hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och företrädare för personer med spel-
problem, identifiera behov av kunskap och främja kunskapsupp-
byggnad på området. Det övergripande målet är att bidra till 
minskade skadeverkningar av spel om pengar.  
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Skäl för bedömningen: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd, Forte, (tidigare Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap) har tagit initiativ till en internationell utvärdering av 
svensk forskning inom alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och 
spelområdet (ANDTS-området). Utvärderingen resulterade i 
slutsatserna att det finns behov av att samordna pågående 
forskning, ge förutsättningar för långsiktighet samt främja 
tvärvetenskaplig forskning och internationellt samarbete. Bättre 
samordnad finansiering av forskning kan även undvika överlapp 
mellan finansiärernas ansvarsområden och därmed bättre främja 
mång- och tvärvetenskaplig forskning och utbyte mellan olika 
vetenskapliga discipliner inom området. 

Forskning om förebyggande och behandling av spelproblem 
sträcker sig från neurobiologisk forskning, över psykosocial 
behandling till betydelsen av olika spels utformning och policy-
forskning. Ett samlat uppdrag för finansiering av forskning inom 
hela ANDTS-området gör det möjligt att ta tillvara synergieffekter 
när det gäller forskning om närliggande former av riskbruk, 
missbruk och beroende, eftersom det finns många likheter 
avseende stöd och behandling samt förebyggande insatser och 
arenor för folkhälsoarbete. Fortes uppdrag bör även omfatta 
forskning om orsaker till och konsekvenser av spelproblem. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har ansvar för kun-
skapsuppbyggnad och kunskapsutveckling inom området. Dessa 
myndigheter ansvarar för uppföljning, statistik och register som 
kan användas för forskning, inom de ramar som sätts av den 
enskildes rätt till integritet. Folkhälsomyndigheten och Social-
styrelsen är därmed, i likhet med företrädare för hälso- och sjuk-
vård, socialtjänst och företrädare för personer med spelproblem, 
viktiga samverkanspartners för Forte.  

Fortes roll  

Forte har till uppgift att främja och stödja grundforskning och 
behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och 
folkhälsovetenskap. Forte har i uppdrag att ge stöd till forskning 
om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt 
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vårdforskning, och att samordna socialvetenskaplig alkohol- och 
narkotikaforskning.  

Forte ska bland annat främja och ta initiativ till mång- och tvär-
vetenskaplig forskning, främja och ta initiativ till forskningssam-
arbete och erfarenhetsutbyte internationellt och inom EU, stimule-
ra svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom EU:s ram-
program för forskning, övriga forskningsprogram inom EU samt 
internationella forskningsprogram.143 

Det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka den 
statliga kunskapsstyrningen inom socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården generellt. Som ett led i detta arbete inrättas Rådet för 
statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och 
socialtjänst (Rådet för styrning med kunskap),144 där de centrala 
myndigheterna inom området är representerade. Forte är en av 
dessa myndigheter. I sin roll i detta råd ska Forte fungera som 
brygga mellan forskarsamhället och myndigheterna inom området. 
I den rollen kan Forte medverka till att lyfta frågor som rör 
forskning och kunskapsluckor inom området spelproblem och 
skadeverkningar relaterade till spelproblem.  

Forte utlyser medel till forskning i olika former; forsknings-
projekt, programstöd för att bygga upp forskarmiljöer och så 
kallade Fortecentra för att stödja forskningsmiljöer på internatio-
nell toppnivå.  

Forte har under 2014 – 2016 i uppdrag att avsätta minst 20 
miljoner per år för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.145  

I Fortes uppdrag ingår bland annat att samverka inom hälsa, 
vård och omsorg med Vetenskapsrådet och Vinnova. Redan idag 
finansierar Forte nätverket Gambling Research Network (GARN) 
som syftar till att främja samverkan och nätverk för forskare inom 
spelområdet, som är oberoende från företag och organisationer 
med ekonomiska intressen i spelsektorn.146Det finns behov av att 
samverka med verksamheter i kommuner och landsting som ger 

                                                                                                                                                          
143 Förordningen (2013:422) om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 
144 Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård 
och socialtjänst.   
145 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forte.  
146 www.sorad.su.se/samverkan/garn, hämtad 2015-04-29. 
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stöd och behandling till personer med spelproblem och deras 
anhöriga. 

Det är även angeläget att patienter, brukare och anhöriga 
involveras i analyser av kunskapsbehov och i forskningsfinansi-
eringsprocessen. Utöver detta finns behov av samverkan med 
aktörer som kan bidra till kunskapsutveckling om effektiva 
metoder för att motverka och förebygga skadeverkningar relaterade 
till spel om pengar.  

Folkhälsomyndighetens roll  

Folkhälsomyndigheten ska utvärdera effekterna av metoder och 
strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och 
faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och 
skador. Myndigheten ska bl.a. ansvara för den samordnade upp-
följningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
området.147 

Folkhälsomyndigheten har finansierat studier av behandling 
med inriktning på telefonstöd, internetbaserad behandling och 
psykosocial behandling med Kognitiv beteendeterapi samt Moti-
verande samtal (MI). Syftet var att utveckla metoder inom behand-
lingsverksamhet. Socialstyrelsen tog över ansvaret för detta under 
2014. 

Folkhälsomyndigheten utlyser i dag medel för att ta fram 
vetenskapligt beprövade metoder som kan tillämpas i det lokala och 
regionala arbetet för att motverka skador av spelande. Under 2015 
har totalt 3,5 miljoner kronor till utveckling och utvärdering av sex 
olika verksamheter för att bidra till kunskapsutveckling om före-
byggande metoder.  

Socialstyrelsens roll 

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att ansvara för kunskapsutveckling 
och kunskapsförmedling inom sitt verksamhetsområde. Det 
innebär att Socialstyrelsen ska följa forsknings- och utvecklings-
                                                                                                                                                          
147 Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. 
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arbete av särskild betydelse inom sitt verksamhetsområde och 
verka för att sådant arbete kommer till stånd samt arbeta med och 
ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsområde.148 
Socialstyrelsen har en central roll i den statliga styrningen med 
kunskap av hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och myndig-
hetens generaldirektör ska vara ordförande i Rådet för styrning 
med kunskap.149  

Finansiering av spelforskning  

Bedömning: I den mån Svenska Spel finansierar forskning inom 
spelområdet bör processerna för detta utvecklas i syfte att 
främja synergieffekter, transparens och trovärdighet.  

 
Skälen för bedömningen: En potentiell jävsproblematik kan 
föreligga om Svenska Spel, som själva bedriver spelverksamhet, 
administrerar och beslutar om forskningsfinansiering inom områ-
det. Den akademiska forskningen om spel om pengar kan riskera 
att bli partisk och prioriteringar av forskningsfrågor och resultat 
kan påverkas, enligt en internationell rapport om forskning om spel 
och spelpolitik, finansierad av European Research Council.150 
Vidare påpekas att relationerna mellan spelföretag och forskare inte 
är transparenta och att det saknas professionella uppförandekoder 
som reglerar sådana relationer. Enligt rapporten fokuserar spel-
forskning i hög grad på problemspelande, vilket lägger ansvaret för 
spelproblem på individen. I stället borde, menar rapportförfattarna, 
forskningen omfatta ett bredare spektrum som inbegriper hälso-
mässiga och sociala konsekvenser av olika spelprodukter och spel-
politik. 

Behovet av tydliga gränser mellan forskning som avser att vara 
trovärdig och aktörer med ekonomiska intressen i produkter som 

                                                                                                                                                          
148 Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen. 
149 Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård 
och socialtjänst.  
150 Cassidy R, Loussouarn C, Pisac A, Fair Game: producing gambling research, European 
Research Council och Goldsmiths University of London, 2013. 
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kan orsaka negativa hälsoeffekter har tidigare synliggjorts genom 
erfarenheter av att tobaksindustrin finansierade forskning.151 

I en svensk forskningsrapport från Stockholms centrum för 
forskning om offentlig sektor (SCORE) argumenteras till exempel 
att en fokusering på problemspelande har lett till ett alltför stort 
fokus på de spelande individerna och för lite på utformningen av 
spelmarknaden. Utifrån synsätt som gör individen ansvarig erbjuds 
spelansvarsverktyg för att minska risken att utveckla ett spelmiss-
bruk. Det innebär att ansvaret för spelproblem läggs på individen 
medan marknaden går fri från ansvaret för att spelprodukterna kan 
leda till negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser, enligt 
rapportförfattaren.152  

Svenska Spel finansierar spelforskning 

Svenska Spel bidrar till forskning om spel om pengar genom sitt 
forskningsråd, som årligen utlyser fem miljoner kronor. Rådet 
består av forskare och representanter för Folkhälsomyndigheten 
och Sveriges Kommuner och Landsting. Genom forskningsrådet 
vill Svenska Spel öka kunskapen och insikten om spelproblemen 
och hur man bäst förebygger dem. Forskningsrådet bildades 
2010.153   

Bolaget finansierar även en forskningstjänst vid Lunds universi-
tet med 2,5 miljoner kronor per år. Beslutet om att tjänsten skulle 
placeras vid Lunds universitet fattades av Svenska Spels styrelse. 
Beslutet grundades inte på några i förväg offentliggjorda bedöm-
ningskriterier.154  

                                                                                                                                                          
151 Lambe M et. al. Cyniskt spel inom tobaksindustrin. Tvångspublicerade interna dokument 
avslöjar mångåriga ansträngningar att förneka eller tona ner tobakens negativa hälsoeffekter. 
Läkartidningen, 2002, vol 99, nr 24, s. 2756- 2762 samt 
Örn P, Forskare bör inte ha kopplingar till tobaksindustrin. Hårdare krav kan komma efter 
LTs artiklar om tobaksbolagen. Läkartidningen, 2002, vol 99, nr 25, s. 2822, samt Blomqvist 
M, Svenska forskare bryter med tobaksbolag, Sveriges radio, www. 
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=79605, hämtad  2015-04-23. 
152 Alexius, Susanna (2014) Ansvar och marknader, Stockholms centrum för forskning om 
offentlig sektor (SCORE). 
153 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/forskning, hämtad 2015-04-29. 
154 Personlig kommunikation med Stefan Borg, ordförande i Svenska Spels forskningsråd, 
2015-05-06.  
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Synergieffekter, transparens och trovärdighet  

En internationell utvärdering av svensk forskning inom ANDTS-
området, gjord på uppdrag av Forte, kom fram till 
rekommendationen att överföra Svenska Spels forskningsfinansie-
ring till Forte155.  

Att forskning är trovärdig och transparent är viktigt för att inte 
misstankar ska kunna uppstå om att valet av forskningsämne eller 
forskningsresultat som har betydelse för människors hälsa har 
påverkats av källan till finansiering. Om det är ett företag som har 
ekonomiska intressen i en produkt som kan orsaka negativa hälso-
effekter kan jävssituationer eller misstanke om jäv uppstå.  

För att stärka förutsättningarna för trovärdighet bör Svenska 
Spel därför utveckla modellen och processen för finansiering av 
forskning inom spelområdet.  

En möjlighet som kan övervägas är att en oberoende forsknings-
finansiär, t.ex. Forte som finansierar beroendeforskning inom bl.a. 
spelområdet, får i uppdrag att på spelområdet utlysa de medel som 
Svenska Spel beslutar att avsätta för forskning. Det skulle främja 
trovärdighet och transparens samt säkerställa att det finns kvalitets-
säkrade processer för utlysning och beslut. Det skulle även skapa 
möjlighet till samordning mellan olika forskningsområden, synergi-
effekter och minskad risk för överlappning mellan olika forsk-
ningsprojekt. 

Bättre tillgång till data för spelforskning 

Bedömning: I den mån Svenska Spel samlar in uppgifter om 
spelares spelmönster genom spelkortet bör dessa kunna 
behandlas för forskningsändamål, bl.a. i syfte att förbättra 
kunskapen om hur spelproblem kan förebyggas. Sådan forsk-
ning bör kunna bedrivas oberoende av finansiering från Svenska 
Spel. Tillgång till och användning av data ska utformas på ett 
sätt som säkerställer individens rätt till personlig integritet.  

 

                                                                                                                                                          
155 An Evaluation Report on Swedish Research on Alcohol, Narcotics, Doping, Tobacco and 
Gambling (ANDTG), FAS (numera Forte) 2012. 
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Skäl för bedömningen: Uppgifter om spelares konsumtions-
mönster kan utgöra ett värdefullt underlag för forskning som syftar 
till att öka kunskap om spel och skadeverkningar av överdrivet 
spelande. Uppgifterna kan bidra till ökad kunskap om spelproblem 
och om risk- och skyddsfaktorer för utveckling av spelproblem. På 
Svenska Spels spelkort registreras kundens användning av de 
tjänster och produkter som tillhandahålls av Svenska Spel. I 
villkoren för spelkortet och spelkontot anges bl.a. att person-
uppgifter som registreras kan behandlas för statistiska ändamål, för 
forskningsändamål och i syfte att motverka problem med 
överdrivet spelande och för att ta tillvara andra sociala skydds-
hänsyn. I den mån Svenska Spel kommer att ha möjlighet att 
fortsätta samla in denna typ av uppgifter är det angeläget att dessa 
kan behandlas för forskningsändamål, bl.a. i syfte att förbättra 
kunskapen om hur spelproblem kan förebyggas och om hur sociala, 
hälsomässiga och ekonomiska skadeverkningar av ett överdrivet 
spelande kan motverkas. Sådan forskning bör kunna bedrivas 
oberoende av finansiering från Svenska Spel. 

Behov av ny kunskap 

I Fortes uppdrag ingår att utreda vilka forskningsbehov som är 
angelägna, redovisa resultaten av dessa utredningar samt att ta 
initiativ till och främja den forskning som behövs för att tillgodose 
sådana behov.  

Inom spelområdet har Forte redovisat kunskapsluckor om spel-
ansvarsåtgärders effektivitet, positiva respektive negativa samhälls-
effekter av spel, återbetalningsprocentens betydelse för spel-
problem, hur spelreklam påverkar riskgruppers spelkonsumtion 
samt betydelsen av s.k. multikomponentprogram vid behandling.  

Nedan fördjupas några av de frågeställningar som Forte lyft 
fram samt dessutom ytterligare områden där det enligt andra 
rapporter kan finnas behov av kunskapsutveckling.  

Förebyggande åtgärder 

Det finns behov av att utvärdera åtgärder som görs på 
befolkningsnivå för att minska risken för spelproblem. En satsning 
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på epidemiologisk forskning bl.a. kopplat till förebyggande arbete, 
och en utvärdering av den nationella politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spelberoende rekommenderas av 
den internationella utvärdering som genomfördes 2012.156 

Spelansvarsåtgärder 

Det saknas kunskap om effekterna av de åtgärder som spelare kan 
använda för att kontrollera sitt spelande, det som ofta kallas 
spelansvarsåtgärder. Forskning pågår idag med finansiering från 
Svenska Spel om spelansvarsverktygs betydelse för att motverka 
spelproblem. 

Ur ett policyperspektiv kan det även vara relevant att studera 
fördelningen av ansvar mellan spelare och spelaktörer när det gäller 
risken att utveckla spelproblem och vilken betydelse spelansvars-
åtgärder respektive ansvarsfull reglering har för att minska negativa 
sociala och hälsomässiga effekter av spel.157 

Stöd och behandling 

Behandling av spelproblem ges i dag främst i form av stöd till 
beteendeförändring. I Sverige är erfarenheterna från reguljär 
behandlingsverksamhet begränsade och därmed även klinisk 
behandlingsforskning. De behandlingsmetoder som visat sig 
effektiva för spelproblem är olika typer av beteendeterapier. En 
kunskapssammanställning om psykologisk behandling visar att 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod 
för att minska symtom på spelberoende, men att långtidseffekterna 
av KBT i hög grad är okända. Motiverande samtal (MI), verkar 
kunna minska omfattningen av spelande och penningförluster. 158  

En senare kunskapssammanställning om motiverande samtal 
visar på liknande resultat och att resultat saknas för långtidsupp-

                                                                                                                                                          
156 An Evaluation Report on Swedish Research on Alcohol, Narcotics, Doping, Tobacco and 
Gambling (ANDTG), FAS 2012. 
157 Alexius S, Ansvar och marknader - Att organisera marknader ISBN: 9789147114771, 
Liber 2014. 
158 Cowlishaw et al. Psychological therapies for pathological and problem gambling, The 
Cochrane Collaboration, The Cochrane Library 2012 , issue 11. 
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följning. När det gäller andra former av psykologisk behandling 
visar sammanställningen att det saknas tillräckligt underlag från 
välgjorda behandlingsstudier för att kunna utvärdera metodernas 
effektivitet. I kunskapssammanställningen konstateras även att det 
på grund av att få söker behandling är viktigt att överväga kortare 
insatser av lägre intensitet.159   

Behandlingsinsatser av lägre intensitet och omfattning 

Senare forskningsresultat pekar mot att mindre omfattande 
åtgärder kan ha lika goda eller bättre resultat än mer omfattande 
behandling med upprepade sessioner som baseras på KBT, expone-
ringsterapi eller MI. Stöd finns även för korta interventioner som 
exempelvis Motivational Enhancement Theory.160  

Exempel på behandlingsformer som har utvärderats i Sverige är 
MI respektiva KBT i gruppformat och internetbaserad behandling 
med KBT med stödsamtal via telefon.161  

Stöd och behandling via telefon och internet 

Traditionellt har psykologisk behandling förmedlats individuellt 
eller i grupp av en terapeut. Internet har inneburit nya möjligheter 
för att förmedla behandling på distans, i syfte att öka tillgänglig-
heten och nå grupper som av olika skäl inte får eller önskar få 
behandling inom hälso- och sjukvården. 

Erfarenheter från andra länder visar att endast en mindre andel 
av personer med spelmissbruk söker samtalsbehandling som ges vid 
personliga möten. Som en följd av detta har egenvårdsåtgärder och 
behandling via telefon eller internet utformats.  

En svensk studie om internetbaserad behandling visar på 
lovande resultat. Den genomsnittliga tiden som lades ner per 

                                                                                                                                                          
159 Hodgins DC et al.,Randomized trial of brief motivational treatments for pathological 
gamblers: More is not necessarily better. Consult Clin Psychol 2009 Oct;77(5):950-60. 
160 Battersby M, Smith D, Harvey P, Pols R (2013). Cognitive versus exposure therapy for 
problem gambling: A pilot randomised controlled trial. Victoria, Australia: Victorian 
Responsible Gambling Foundation. 
161 Carlbring P et.al Internet-based treatment of pathological gambling with a three-year 
follow-up, Cogn Behav Ther. 2012;41(4):321-34. 
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patient var fyra timmar.162 Goda resultat visas även från stöd och 
behandling från telefonhjälpslinje i Nya Zeeland163. 

En utvärdering av stöd och behandling via telefon och internet 
visar att stöd och behandling via telefon är ett lovande område, 
men att ytterligare forskning krävs.164  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är 
det ännu inte klarlagt om psykologisk behandling vid ångest- och 
förstämningssyndrom, som förmedlas via internet, är likvärdig med 
motsvarande terapeutledd behandling. SBU anser dock att man i 
rådande kunskapsläge kan överväga internet-förmedlad KBT med 
behandlarstöd som en del av ett bredare utbud av psykologiska 
metoder vid dessa tillstånd, för patienter som är motiverade och 
efterfrågar behandlingsformen. SBU anser att behandlingseffekter-
na bör följas under längre tid och att man bör utvärdera vilka 
grupper som nås och eventuella risker.165 

I avsnitt 4.3.8 framförs bedömningen att man kan överväga att 
på försök organisera en nationell tjänst för stöd och behandling via 
telefon och internet inom ramen för Stödlinjen.  

Naturligt tillfrisknande 

Forskningsresultat pekar mot att upp till 36 procent av personer 
med spelproblem blir fria från sina problem utan formell 
behandling.166 Att så stor andel blir fria från sina problem på egen 
eller med hjälp av till exempel stöd från anhöriga kan ge viktiga 
bidrag till självhjälpstrategier och stöd och behandling. Även 
longitudinella studier som Swelogs kan ge underlag för forskning 
om tillfrisknande med eller utan formell behandling. 

                                                                                                                                                          
162 Carlbring P et.al Internet-based treatment of pathological gambling with a three-year 
follow-up, Cogn Behav Ther. 2012;41(4):321-34. 
163 Abbott M., Effectivness of problem gambling brief telephone internventions: a 
randomised controlled trial, Final report 13 december 2012, Gambling and addictions 
research centre, Auckland University of Technology 
164 Danielsson AK et al.  Technology-based support via telephone or web: a systematic 
review of the effects on smoking, alcohol use and gambling. Addict Behav. 2014 
Dec;39(12):1846-68.  
165 Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom, SBU 
alert-rapport nr 2013-02. 
166 Slutske W, Natural Recovery and Treatment-Seeking in Pathological Gambling: Results 
of Two U.S. National Surveys, Am J Psychiatry 163:2, February 2006. 
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Betydelsen av marknadsföring och reklam 

Det kan finnas behov av att undersöka hur reklam för spel om 
pengar påverkar rekrytering till spel och olika riskgruppers 
konsumtion. Marknadsföringen förskjuts mot nya kanaler och 
former. Även barn tar i stor omfattning del av information på 
internet och i sociala medier, spelar olika former av s.k. social 
gaming, dvs. gratisspel, som ibland kan fungera som en typ av 
marknadsföring till spel om pengar. Detta är ett område under 
snabb utveckling som behöver följas för att hitta former och 
metoder för att begränsa och bedriva tillsyn över marknadsföring 
som riktar sig till barn. Här finns anledning och möjlighet att dra 
nytta av erfarenheter från alkoholområdet. En kartläggning av 
marknadsföring av alkohol- och tobaksprodukter visade en kraftig 
ökning av marknadsföring, samt att marknadsföringsinsatser tagits 
till de sociala medierna.  

Spelreklam kan bidra till problemspelandet i samhället och kan 
ha större påverkan vid introduktionen av nya spelformer. För 
personer med spelproblem upplevs reklamen som försvårande för 
att minska spelandet.  167 

4.4.2 Behov av fortsatt uppföljning av spelproblem 

Fortsatt undersökning av spel och spelproblem i befolkningen 

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att 
fortsätta bedriva befolkningsstudien Swelogs.  

 
Skälen för bedömningen: En fortsättning av Swelogs under 
perioden 2016-2019 är angelägen. Swelogs är en väsentlig källa till 
uppgifter om spel om pengar på befolkningsnivå. Kartläggnings-
resultaten från undersökningen är centrala för att kunna följa 
trender och hur olika åtgärder påverkar spelandet och spelproblem 
i förhållandet till olika spelformer och i olika grupper.  

                                                                                                                                                          
167 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, SOU 
2013:50. 
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Utöver detta studeras spelandet i relation till andra livsstils-
frågor såsom alkoholkonsumtion, tobaksbruk, allmän hälsa, trygg-
het och sociala relationer, sysselsättning, ekonomi och boende. 
Swelogsstudien ger även underlag för att studera vad som är orsak 
och verkan av spelproblem, naturligt tillfrisknande, förändringar av 
spelbeteende i förhållande till förändringar av reglering, utbudet på 
spelmarknaden eller andra faktorer som har betydelse för hur 
personer spelar.  

Bakgrund om Swelogs 

Folkhälsomyndigheten driver sedan 2008 den långsiktiga befolk-
ningsstudien Swelogs som kartlägger förekomst av spelande och 
spelproblem i Sverige.168 Inom ramen för detta pågår även en 
fördjupningsstudie som undersöker vilka risk- och skyddsfaktorer 
som är viktiga för om man utvecklar spelproblem eller inte. Denna 
avslutas 2015. Syftet med Swelogs är att: 

– att mäta omfattning och utveckling av spelproblem, 

– förändringen över tid samt hur detta relaterar till forsknings-
resultat inom andra områden, 

– att beskriva spelproblem i relation till förändringar i spel-
beteende och omgivande faktorer, 

– att identifiera relevanta målgrupper för förebyggande metoder, 

– att analysera hälsorelaterade, sociala och ekonomiska 
konsekvenser av spelproblem samt  

– att identifiera risk- och skyddsfaktorer.169 

                                                                                                                                                          
168 www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/, 
hämtad 2015-04-29. 
169 www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/, 
hämtad 2015-04-29. 
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Utveckling av uppföljningssystem avseende skadeverkningar av 
spel  

Bedömning: Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att 
överväga om det finns behov av ett uppföljningssystem avseende 
skadeverkningar av spel.  

 
Skälen för bedömningen: Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att 
utveckla och förvalta ett uppföljningssystem med indikatorer för 
uppföljning av ANDT-strategins mål.170 Bedömningen är att det 
bör övervägas om det behövs ett uppföljningssystem även avseende 
skadeverkningar av spel. Folkhälsomyndigheten skulle kunna få 
ansvar för att utforma indikatorer som är relevanta och användbara 
på lokal, regional och nationell nivå.  

Ett område där det finns behov av mer kunskap är hur sam-
bandet mellan spelberoende och överskuldsättning ser ut i dag.  
I utredningen om en strategi för att motverka överskuldsättning 
(SOU 2013:78) tog man upp behovet av mer kunskap (forskning, 
statistik etc) för att kunna beskriva orsaker till och konsekvenser 
av överskuldsättning. Enligt Riksförbundet Spelkontroll (som står 
nära målgruppen unga spelberoende) är det vanligt förekommande 
att ungdomar med spelproblem tar sms-lån, snabba krediter och 
blancolån.  

Kronofogdemyndigheten kan inte i sin statistik utläsa om 
skulderna hänför sig till spelproblem. Däremot skulle myndigheten 
kunna bidra med generell kunskap kring skuldsättning via intresse-
organisationer dit människor med spelproblem vänder sig. Krono-
fogdemyndigheten kan även använda sina befintliga nätverk runt 
barn och unga för att få mer kunskap om målgruppen och deras 
spelproblem.  

                                                                                                                                                          
170 Uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin och för det 
samordnade uppföljningssystemet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, 
dnr. S2013/2377/FST (delvis).  
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4.5 Ikraftträdande 

Förslag: De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2017.  

 
Skälen för förslaget: Samtliga föreslagna författningsändringar 
planeras träda i kraft den 1 januari 2017. Förslagen som innebär nya 
eller förtydligade åtaganden för huvudmännen kräver förberedelser 
på nationell, regional och lokal nivå. Berörda statliga myndigheter 
bör utveckla kunskapsstöd för förebyggande arbete och behandling 
under 2016. Samtidigt är det angeläget att författningsändringarna 
kan träda i kraft så snabbt som möjligt. Mot bakgrund av detta görs 
bedömningen att den 1 januari 2017 är ett lämpligt datum för 
ikraftträdande.  
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5 Kostnader, konsekvenser och 
genomförande 

5.1 Samhällsekonomiska konsekvenser 

  
Spelproblemens kostnad på samhällsnivå är svåra att uppskatta och 
forskarna är oense om hur de ska beräknas. Det finns inte några 
vetenskapligt hållbara samhällsekonomiska analyser av kostnaderna 
för spelproblem i Sverige. Det beror delvis på bristen på register-
data när det gäller spelproblem. Detta gäller t.ex. uppgifter från 
hälso- och sjukvård, kriminalvård och om hur spelmissbruk på-
verkar skuldsättning. Denna typ av kunskap behövs för att kunna 
uppskatta spelandets hälsoekonomiska kostnader. 

Ett problemspelande kan leda till ett visst produktivitetsbortfall. 
Storleken på det är dock svår att uppskatta.171 Spelproblem kan 
även ge upphov till kostnader för samhället i form av försörjnings-
stöd, behandling och kriminalitet. Andra former av negativa konse-
kvenser kan vara skilsmässa och problem med relationer, självmord 
eller en otrygg uppväxt för ett barn. Det är svårt att värdera sådant i 
ekonomiska termer. 

Eftersom det saknas hållbara samhällsekonomiska analyser av 
kostnaderna för spelproblem i dag är går det inte heller beräkna hur 
dessa kostnader kommer att påverkas av förslagen och bedöm-
ningarna. De synliga och mätbara kostnaderna för spelproblem 
kommer att öka till följd av förslagen och bedömningarna. Social-
styrelsen gör bedömningen att ett mer effektivt utbud av stöd och 
behandling inom missbruks- och beroendevården generellt innebär 
sänkta kostnader för densamma, tack vare färre återfall och färre 

                                                                                                                                                          
171 Productivity Commission, Australien, 1999.  
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eller lindrigare komplikationer. Ett effektivt utbud av stöd och 
behandling kommer sannolikt också innebära att kostnader för 
olika fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av missbruk och 
beroende minskar även inom andra delar av samhället.172   

5.2 Konsekvenser för kommunerna 

Den kommunala självstyrelsen 

Den svenska folkstyrelsen förverkligas enligt 1 kap. 1 § regerings-
formen, förkortad RF, genom ett representativt och parlamenta-
riskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. En inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § RF inte 
gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som 
har föranlett den. Denna proportionalitetsprincip innebär att för-
slaget inte får vara onödigt långtgående och om syftet med det kan 
uppnås på ett mindre ingripande sätt så ska den väg väljas som 
lägger minst band på kommunernas självbestämmanderätt. Vid 
proportionalitetsbedömningen ska det således göras dels en analys 
av de konsekvenser det tänkta förslaget får för den kommunala 
självstyrelsen, dels en avvägning mellan de kommunala själv-
styrelseintressena och de nationella intressen som den föreslagna 
lagstiftningen ska tillgodose.  

Personer med spelmissbruk har i dag begränsad tillgång till stöd 
och behandling av god kvalitet. Spelmissbruk orsakar sociala och 
hälsomässiga skadeverkningar både för den enskilde och för hans 
eller hennes anhöriga, varav ett stort antal är barn. Promemorians 
förslag att socialnämndens ansvar för personer med spelmissbruk 
utökas samt att hälso- och sjukvårdens ansvar förtydligas, innebär 
en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Syftet är att före-
bygga spelmissbruk på lokal nivå samt vidare att män och kvinnor, 
flickor och pojkar med spelmissbruk och deras anhöriga ska få det 
stöd och den behandling som de behöver. Målgruppen har ofta be-
hov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

                                                                                                                                                          
172 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen, 2015, s. 
76.  
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Verksamhet för att förebygga, ge stöd och behandling vid spel-
missbruk kan samordnas med och integreras i motsvarande verk-
samhet för substansmissbruk. Med de föreslagna författnings-
ändringarna får kommuner och landsting ett gemensamt ansvar för 
att tillhandahålla stöd och behandling till personer med spelmiss-
bruk.  

En konsekvens av att inte genomföra de föreslagna ändringarna 
är fortsatta svårigheter att bedriva ett strukturerat förebyggande 
arbete som involverar centrala aktörer på lokal nivå. En annan 
konsekvens är fortsatta svårigheter för personer med spelmissbruk 
och deras anhöriga att få tillgång till stöd och behandling av god 
kvalitet, genom samordnade insatser från båda huvudmännen.  

En annan lösning som har övervägts är inrättandet av länsvisa 
eller regionala kompetenscentra med uppgift att bedriva upp-
sökande och förebyggande insatser, stöd och behandling vid spel-
missbruk. En nackdel med en sådan lösning är att den innebär en 
särlösning för denna relativt begränsade målgrupp, trots att det 
finns betydande likheter med andra missbruk och beroenden, 
avseende både effektiva metoder för förebyggande, stöd och be-
handling samt risk- och skyddsfaktorer. En annan nackdel med att 
inrätta ett särskilt kompetenscentra för en enskild fråga i stället för 
att integrera i generella strukturer, är att det kan uppstå liknande 
behov för ett stort antal mindre frågor. Det är ingen hållbar lösning 
att skapa kompetenscentrum för alla sådana frågor.  

Sammantaget bedöms de föreslagna författningsändringarna 
vara nödvändiga för att tillgodose behovet av förebyggande arbete 
och adekvat behandling av spelmissbruk. Socialnämnden har redan i 
dag ansvar för insatser gällande andra former av missbruk och 
regleringen innebär således en mindre utvidgning av ett befintligt 
åtagande. Landstingen har redan i dag ett ansvar för att förebygga 
och behandla spelberoende, precis som vid andra psykiatriska sjuk-
domstillstånd. Förslagen får därför anses medföra endast en be-
gränsad inskränkning i den kommunala självstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 

När staten inför nya obligatoriska uppgifter till kommuner ska den 
kommunala finansieringsprincipen tillämpas. Principens innebörd 
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är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller 
prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya uppgifter 
som staten ålägger dem. Staten ska kompensera kommuner och 
landsting för de merkostnader som ett utökat åtagande innebär.  

Fördelning av ansvar och kostnader mellan huvudmännen 

De förslagna författningsändringarna i socialtjänstlagen innebär ett 
utökat åtagande för kommunerna och därmed vissa merkostnader 
när det gäller behandling av spelmissbruk. För denna del ska 
finansieringsprincipen tillämpas. De föreslagna författningsänd-
ringarna i hälso- och sjukvårdslagen innebär inte ett utökat åtag-
ande för landstingen eftersom de redan i dag har ett ansvar för 
behandling av spelberoende. För den delen ska finansierings-
principen inte tillämpas.  

Det finns en otydlighet när det gäller kommunernas och 
landstingens ansvar för olika former av psykosocial behandling. Av 
5 kap. 9 a § socialtjänstlagen samt 8 b § hälso- och sjukvårdslagen 
följer att kommuner och landsting ska utforma en överens-
kommelse som tydliggör vem som ska göra vad när det kommer till 
stöd och behandling av personer med missbruk och deras anhöriga. 
Enligt de föreslagna författningsändringarna utvidgas dessa be-
stämmelser till att även gälla missbrukare av spel om pengar. 
Fördelningen av behandlingsansvaret för missbruk eller beroende 
varierar mellan olika kommuner och landsting, beroende på lokala 
och regionala förutsättningar. Det går inte att utifrån befintliga 
överenskommelser få en tillräckligt klar bild av hur ansvarsfördel-
ningen ser ut för att det ska kunna användas som grund för en ana-
lys av hur kostnaderna fördelar sig mellan huvudmännen. Detta gör 
det svårt att analysera vilka ekonomiska och andra konsekvenser 
förslagen till författningsändringar innebär för kommunerna. 
Konsekvenserna kommer till stor del att bero på hur landstinget 
och kommunerna utformar sin överenskommelse om denna mål-
grupp. 
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Kostnader för behandling i kommunerna 

Människor med spelmissbruk har redan i dag kontakt med både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Förekomst av annat beroende 
är vanligt, liksom psykisk ohälsa. I dag erbjuder ca sju procent av 
kommunerna behandling inriktad på spelmissbruk. Men eftersom 
de inte har något särskilt ansvar enligt 3 kap. 7 § socialtjänstlagen 
för att förebygga och motverka spelmissbruk har en bedömning 
gjorts av hela kostnaden. 

När det gäller insatser för att uppmärksamma och identifiera 
spelmissbruk är bedömningen att det handlar om en metodfråga. 
Det krävs insatser för att höja kompetensen och införa rutiner för 
att ställa frågor om spel i olika kommunala verksamheter. Bedöm-
ningen är att detta inte medför några merkostnader eftersom det 
handlar om personer som söker stöd och hjälp för andra problem. I 
en del fall kan spelmissbruk vara en faktor som bidrar till de 
problem som personen söker hjälp för, t.ex. skuld- och budget-
rådgivning eller alkoholmissbruk. På sikt kan insatser för att 
uppmärksamma och identifiera spelmissbruk bidra till lägre kostna-
der inom olika kommunala ansvarsområden, genom att personer 
med spelmissbruk kan erbjudas relevant stöd och behandling.  

Kostnaden för att behandla spelmissbruk påverkas av antalet 
personer som behöver och efterfrågar behandling, behandlingens 
omfattning och utformning. Antalet personer som söker hjälp för 
spelberoende påverkas bl.a. av tillgängligheten till stöd och behand-
ling, om utbudet upplevs som attraktivt173 och hur framgångsrikt 
kommuner och landsting arbetar med att identifiera människor 
med spelproblem. Enligt befolkningsstudien Swelogs är ca 2 
procent av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år problemspelare. 
År 2014 motsvarar det ca 170 000 personer, baserat på att befolk-
ningen i denna åldersgrupp uppgick till 7,7 miljoner personer. 
Ungefär en sjundedel av problemspelarna har så allvarliga spel-
problem att de troligen behöver behandling, vilket innebär ca 
24 000 personer år 2014.  

Ett antagande är att 10 procent av de som har så allvarliga 
spelproblem att de sannolikt behöver behandling, på sikt kommer 
                                                                                                                                                          
173 Samma bedömning görs för missbruks- och beroendevården när det gäller 
alkoholproblem i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 
Socialstyrelsen, 2015, s. 76.  
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att söka behandling. Bedömningen tar sin utgångspunkt i en jäm-
förelse med följande uppgifter. Missbruks- och beroendevården når 
ca 20 procent av dem med beroende av alkohol. Där finns en 
tradition av mer omfattande informationsinsatser samt tillgång till 
stöd och behandling. Alkoholberoende medför fysiska effekter, 
vilka kan ge upphov till ett tydligare behov av behandling. År 2008 
hade fem procent av problemspelarna sökt behandling någon 
gång.174 År 2014 ringde 6,5 procent av problemspelarna Stödlinjen. 
Det är sannolikt en mindre tröskel till att ringa Stödlinjen än att 
söka och delta i personlig behandling. Ett antagande om att 10 
procent söker stöd och behandling innebär att det blir ca 2 400 
personer. Med ett effektivt arbete för att uppmärksamma och 
identifiera spelmissbruk, ett attraktivt behandlingsutbud och 
sänkta trösklar till behandling, skulle andelen som söker behand-
ling kunna öka. 

Vad som är lämpligt stöd och behandling måste avgöras genom 
en individuell bedömning i varje enskilt fall. Mot bakgrund av 
internationella erfarenheter och vetenskapliga studier (som 
presenteras i avsnitt 4.3.5) är bedömningen att det finns förut-
sättningar att uppnå goda resultat med fyra behandlingstillfällen. 
Mot bakgrund av detta görs bedömningen att institutionsvård i de 
allra flesta fall inte kommer att bli aktuellt.  Behandlingstillfällena 
kan bestå av personliga träffar, telefonsamtal, interaktion via 
internet, eller en kombination av dessa former. Utöver det kan ett 
tillfälle för behovsbedömning behövas, vilket resulterar i totalt fem 
tillfällen.  

En uppskattning är att kostnaden för ett behandlingstillfälle i 
socialtjänsten uppgår till ca 600 kronor. Uppskattningen baseras på 
antagandet att ett behandlingstillfälle i genomsnitt kräver två 
timmars arbetstid. En timme för själva behandlingen och igenom-
snitt ytterligare en timme för föreberedelse, handledning, doku-
mentation och uppföljning. Kostnaden för en timmes arbetstid för 
en socialsekreterare eller kurator är ca 300 kronor (månadslön 
29 500/158 arbetstimmar per månad, uppräknat med en faktor på 
1,42 procent för personalomkostnader: 29 500/158*1,42=265 kr).  

Med antagandena att 10 procent, dvs. 2 400 personer söker 
behandling, att ett behandlingstillfälle kostar 600 kronor och att 
                                                                                                                                                          
174 Spel om pengar och spelproblem i Sverige, 2008/09, Statens folkhälsoinstitut.  
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det krävs fem tillfällen för behovsbedömning och behandling, upp-
går kostnaden till ca 7,2 miljoner kronor. Ett antagande om att 15 
procent söker behandling gör att kostnaden uppgår till ca 11 
miljoner kronor, enligt samma beräkningsmodell.  

Kalkylen innehåller inga beräkningar av kostnader för kompe-
tensutveckling. När det gäller övriga delar av missbruks- och 
beroendevården finns behov av både en generell kompetenshöjning 
hos baspersonal samt utbildnings- och handledningsinsatser i 
psykosociala behandlingsmetoder, enligt Socialstyrelsens bedöm-
ning.175  

Landstinget ska finansiera en del av den behandling som 
personer med spelberoende behöver. Hur stor den andelen är 
avgörs till viss del av utformningen av den överenskommelse om 
samarbete som landsting och kommuner ska ingå avseende 
personer med missbruksproblematik. Kommuner och landsting i 
varje län ska komma överens om hur de ska organisera och 
samverka kring stöd och behandling av personer med spelmissbruk 
på ett funktionellt sätt.  

Personer med spelmissbruk kan också ha behov av stöd för sin 
sociala situation, som stöd till boende eller sysselsättning. Bedöm-
ningen är att socialtjänsten ansvarar för denna typ av stöd redan i 
dag, oavsett om behovet uppstått till följd av spelmissbruk eller av 
något annat.  

Det finns osäkra komponenter i denna kalkyl. Det gäller både 
utvecklingen av spelmissbruk och andelen som söker behandling. 
Bedömningen är att det är rimligt att den statliga kompensationen 
för kommunernas del av ansvaret för behandling av personer med 
spelmissbruk ligger inom intervallet 7,2 – 11 miljoner kronor.  

Överenskommelse om samarbete mellan huvudmännen 

Huvudmännen är redan i dag skyldiga att samverka kring personer 
med missbruks- och beroendeproblematik, enligt 5 kap. 9 a § 
socialtjänstlagen samt 8 b § hälso- och sjukvårdslagen. Bedöm-
ningen är därför att de föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen 
samt hälso- och sjukvårdslagen vad gäller överenskommelser om 

                                                                                                                                                          
175 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, Socialstyrelsen, 2015.  
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samarbete avseende spelmissbruk i sig inte är någon ambitions-
höjning. Ändringarna förtydligar behovet av att kartlägga spel-
problem på regional och lokal nivå samt att analysera verksam-
heterna som ska identifiera spelproblem, och ge stöd och behand-
ling. De föreslagna författningsändringarna torde underlätta för 
landstingen jämfört med i dag, genom att skapa bättre förut-
sättningar för samverkan med kommunen kring människor med 
spelproblem. En överenskommelse om samarbete mellan huvud-
männen kan skapa förutsättningar för samordnade insatser från 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, och för att hitta synergi-
effekter med andra delar av missbruks- och beroendevården. Alla 
län har redan strukturer och samverkansformer för att ta fram den 
överenskommelse om missbruks- och beroendevård som krävs 
enligt gällande lagstiftning.  

Förebyggande i kommunerna 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett generellt ansvar för att 
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet samt 
jämlikhet i levnadsvillkor (1 kap 1 §). Det hör till socialnämndens 
uppgifter att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisa-
tioner, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
informera om socialtjänsten i kommunen, genom uppsökande 
verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden samt svara för omsorg och service, upplys-
ningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 
familjer och enskilda som behöver det (3 kap 1 §). 

Den föreslagna ändringen i 3 kap. 7 § socialtjänstlagen utvidgar 
socialnämndens ansvar för att förebygga missbruk av spel om 
pengar, som motsvarar det nuvarande ansvaret för missbruk av 
alkohol och andra beroendeframkallande medel. Ändringen innebär 
att socialnämnden ska förebygga missbruk genom information till 
myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verk-
samhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de 
hjälpmöjligheter som finns. 

I praktiken finns det stora variationer i ambitionsnivå och om-
fattning när det gäller kommunernas arbete för att förebygga 
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missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Det 
innebär att det är svårt att beräkna vilka kostnader ansvaret för att 
förebygga missbruk faktiskt medför för kommunerna. Under förra 
året deltog var femte kommun inte alls på de nätverksmöten som 
länsstyrelserna anordnade för kommunernas samordnare för 
alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT). Att 
inte alla deltog beror på att allt fler kommuner inte har samordnare 
anställda eller utsedd kontaktperson för förebyggande inom 
ANDT-området, enligt en sammanställning från länsstyrelserna 
om ANDT-verksamheten år 2014.176 År 2012 finansierade 37 
procent av kommunerna sitt ANDT-förebyggande arbete helt med 
egna skattemedel, medan övriga fick bidrag från landstinget, 
näringslivet, idéburna organisationer och dåvarande Statens folk-
hälsoinstitut.177  

Bedömningen är att förslaget innebär ett ökat behov för 
kommunerna att uppmärksamma spel i det förebyggande arbete 
som de redan i dag är skyldiga att bedriva. Insatser för att öka 
kunskap och medvetenhet hos allmänhet och särskilda målgrupper 
skulle kunna samordnas med det förebyggande arbetet för andra 
missbruk. Det innebär ett ökat behov av stöd och kunskap om 
spelmissbruk och hur det kan motverkas. Att minimera risk-
faktorer och främja skyddsfaktorer ligger inom ramen för social-
tjänstens generella ansvar. Mot bakgrund av detta är bedömningen 
att förslaget i sig inte medför några direkta merkostnader för 
kommunerna.  

Länsstyrelsen bör under en inledningsperiod förfoga över sär-
skilda medel för att bidra till samordning och uppbyggnad av det 
förebyggande arbetet på lokal nivå. Aktiviteter kan t.ex. bestå i att 
sammankalla nätverk, anordna workshops eller samordna kartlägg-
ningar av problem och utvecklingsbehov. Arbetet ska utformas i 
samråd med Folkhälsomyndigheten och med utgångspunkt i det 
kunskapsstöd som myndigheten tar fram. 

                                                                                                                                                          
176 ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014, Länsstyrelsen i Örebro län.  
177 Länsrapport 2012, Statens Folkhälsoinstitut.  
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Sammanfattning av kompensation till kommunerna 

Bedömningen är att kommunerna ska kompenseras med 7,2 - 11 
miljoner kronor för nya åtaganden när det gäller behandling av 
spelmissbruk till följd av komplettering av socialtjänstlagen från 
och med den 1 januari 2017. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
bör därför utökas med mellan 7,2 – 11 miljoner kronor på årsbasis. 
Finansiering bör ske genom motsvarande neddragning av anslaget 
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.   

5.3 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Konsekvenser för myndigheter 

För Socialstyrelsen innebär de föreslagna ändringarna i socialtjänst-
lagen att spelmissbruk blir en del av myndighetens verksamhets-
område. Kunskapsstödet ska ha ett anhörigperspektiv. Eventuella 
kostnadsökningar med anledning av detta bedöms bli marginella 
och bör kunna hanteras inom ramen för myndighetens förvalt-
ningsanslag.  

Bedömningen är att Folkhälsomyndighetens bör få i uppdrag att 
ta fram och sprida kunskapsstöd, bidra till samordning mellan stat-
liga myndigheter, fortsätta att bedriva befolkningsundersökningen 
Swelogs samt överväga behov av ett uppföljningssystem. För dessa 
åtgärder bör särskilda tillfälliga medel lämnas till Folkhälsomyndig-
heten utöver myndighetens förvaltningsanslag. Finansiering bör 
ske från anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, 
tobak samt spel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. 

För Kronofogden innebär bedömningen att de bör uppmärk-
samma spel i myndighetens befintliga uppdrag att förebygga över-
skuldsättning samt att samverka med andra myndigheter. För 
Konsumentverket innebär bedömningen att de bör uppmärksamma 
spel i ett av myndighetens befintliga uppdrag, nämligen att stödja 
och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som 
kommunerna ska svara för.  
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Bedömningen är att detta medför ett ökat behov av kunskap 
inom spelområdet samt samverkan med Folkhälsomyndigheten och 
vid behov andra myndigheter som har ett ansvar inom området. 
Eventuella kostnadsökningar bedöms vara marginella och bör 
kunna hanteras inom ramen för myndigheternas förvaltningsanslag. 
Samma bedömning gäller övriga myndigheter som berörs, dvs. 
Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Lotteriinspektionen, 
Polismyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälls-
frågor samt Statens medieråd.  

I promemorian föreslås en ändring i 3 kap. 7 § socialtjänstlagen 
(2001:453) så att bestämmelsen även ska gälla missbruk av spel om 
pengar. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn 
över socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Den föreslagna änd-
ringen innebär att socialtjänstens insatser för att motverka och 
behandla spelmissbruk blir en del av IVO:s tillsynsområde. Det 
handlar om en ny målgrupp, men insatser för dem förväntas 
integreras inom den befintliga verksamheten och organisationen i 
socialtjänsten. Bedömningen är att förändringen inte medför några 
organisatoriska eller personalmässiga konsekvenser för IVO. 

Av 13 kap. 8 § socialtjänstlagen framgår att om IVO finner att 
det i verksamhet som står under tillsyn enligt socialtjänstlagen 
förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas 
möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen 
förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa missför-
hållandet. Vidare framgår av 16 kap. 4 § punkt 3 samma lag att 
IVO:s beslut i ärenden om förelägganden enligt 13 kap. 8 § får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Bedömningen är att 
förändringen enbart kommer att medföra en marginell utökning av 
ärenden för domstolarna. Med hänsyn till detta ska domstolarnas 
kostnader rymmas inom befintliga anslagsramar. För Forsknings-
rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ligger förslaget om ett 
samordnande och samlat uppdrag för forskning inom ANDTS-
området inom ramen för myndighetens befintliga verksamhets-
område social- och folkhälsovetenskap. Bedömningen är att 
eventuella kostnadsökningar är marginella och bör kunna finansi-
eras inom ramen för myndighetens förvaltningsanslag.  
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Regional samordning av förebyggande av spelmissbruk 

En regional funktion vid Länsstyrelsen kan bidra till att utveckla, 
stärka och samordna det förebyggande arbetet på lokal och regional 
nivå. En sådan funktion och verksamhet bör samordnas med 
ANDT-arbetet vid länsstyrelserna. Bedömningen är att en regional 
samordning bör finnas på plats när en eventuell lagförändring 
träder i kraft 2017 och under en treårsperiod därefter. Det utökade 
resursbehovet uppskattas till 20 procent av en heltidstjänst i varje 
län. Det motsvarar en kostnad på 3,5 miljoner kronor per år under 
perioden 2017 - 2019 (0,2 x 800 tkr x 21 = 3 360 000 kr). Detta bör 
kunna finansieras från anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak samt spel under utgiftsområde 9 Hälso-
vård, sjukvård och social omsorg.  

Länsstyrelsen bör under en inledningsperiod förfoga över 
särskilda medel för att bidra till samordning och uppbyggnad av det 
förebyggande arbetet på lokal nivå. Folkhälsomyndigheten fördelar 
i dag utvecklingsmedel för att stimulera kunskapsutveckling inom 
området spel om pengar genom utveckling och utvärdering av före-
byggande metoder. År 2015 avsattes 5,5 miljoner för detta ändamål 
på anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak 
samt spel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social om-
sorg. Bedömningen är att dessa utvecklingsmedel under en inled-
ningsperiod bör användas för ovanstående ändamål i stället, till 
följd av de föreslagna ändringarna i 3 kap. § 7 första stycket social-
tjänstlagen (2001:453). 
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6 Författningskommentar 

6.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

3 kap. 
7 § 
Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.4 och 4.3.3. 

Första stycket första och andra punkten har sin motsvarighet i nu 
gällande första stycket.   

Tredje punkten är ny. Socialnämndens ansvar för att förebygga 
och motverka missbruk utvidgas till att även omfatta missbruk av 
spel om pengar. En definition av ordet missbruk saknas i social-
tjänstlagen. För att spel om pengar ska övergå i missbruk måste 
förutsättas att den enskilde i vart fall har spelproblem. Enligt en 
internationell definition (jfr. avsnitt 3.2) karaktäriseras spelpro-
blem av oförmåga att begränsa utgifterna för spel om pengar eller 
tiden som läggs ner på spel, vilket leder till negativa konsekvenser 
för spelaren, andra berörda eller för samhället. För att spelproblem 
ska anses föreligga enligt definitionen ska två förhållanden föreligga 
samtidigt. Dels ska spelaren vid upprepade tillfällen ha bristande 
kontroll över omfattningen av spelandet och dels ska spelandet ger 
upphov till påtagliga, negativa konsekvenser.  

Ändringen innebär att socialnämnden ska arbeta för att före-
bygga och motverka missbruk av spel om pengar, i likhet med vad 
som gäller i fråga om missbruk av alkohol och andra beroende-
framkallande medel. Av 5 kap. 9 § socialtjänstlagen framgår att 
missbrukaren ska få den hjälp och vård som han eller hon behöver 
för att komma ifrån missbruket. Vad som är lämplig stöd och 
behandling för att motverka missbruk av spel om pengar måste 
avgöras genom en individuell bedömning i varje enskilt fall. 

I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts. 
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5 kap. 
1 § 
Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.4. och 4.3.3.  

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens gene-
rella ansvar för barn och unga. Ett tillägg till paragrafens fjärde 
strecksats har gjorts som tydliggör socialnämndens ansvar för att 
aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om 
pengar bland barn och ungdom.  
 

 
9 a § 
Förslaget behandlas i avsnitt 4.3.3. 

Första stycket första till femte punkten har sin motsvarighet i nu 
gällande första stycket första meningen. 

Första stycket sjätte punkten är ny. Skyldigheten för kommuner 
och landsting att komma överens om ett samarbete när det gäller 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel utvidgas till att 
även omfatta missbruk av spel om pengar.  

Om en kommun och ett landsting redan har en överens-
kommelse om ett samarbete beträffande personer som missbrukar 
spel om pengar behövs inte någon ytterligare överenskommelse 
enligt denna paragraf (jfr. prop. 2012/13:77 s. 51).  

Andra stycket motsvarar nu gällande första stycket andra 
meningen.  

Paragrafen är utformad på ett likadant sätt som bestämmelsen i 
8 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
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6.2 Förslaget till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 

 
2 g § 
Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.9. 

Genom ändringen i första stycket tredje punkten utvidgas para-
grafen till att även omfatta spel om pengar.  

Spelmissbruk leder ofta till allvarliga konsekvenser, såsom stora 
skulder, relationsproblem och hälsoproblem vilket påverkar barn 
som har en förälder med spelmissbruk. När en förälder som 
missbrukar spel om pengar har kontakt med hälso- och sjukvården 
ska hälso- och sjukvården enligt bestämmelsen särskilt rikta 
uppmärksamheten på barnets förhållanden och behov. Informa-
tionen, råden och stödet måste givetvis anpassas efter barnets ålder 
och mognad. Principen om barnets bästa kan ibland innebära att 
någon information inte alls ska lämnas eller ska lämnas först efter 
en viss tid (jfr. prop. 2008/09:193 s. 29).  
 

 
8 b § 
Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.3. 

Första stycket första till femte punkten har sin motsvarighet i nu 
gällande första stycket första meningen. 

Första stycket sjätte punkten är ny. Skyldigheten för landsting och 
kommuner att komma överens om ett samarbete när det gäller 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel utvidgas till att 
även omfatta missbruk av spel om pengar.  

Om ett landsting och en kommun redan har en överenskomm-
else om ett samarbete beträffande personer som missbrukar spel 
om pengar behövs inte någon ytterligare överenskommelse enligt 
denna paragraf (jfr. prop. 2012/13:77 s. 50). 

Andra stycket motsvarar nu gällande första stycket andra 
meningen.  

Paragrafen är utformad på ett likadant sätt som bestämmelsen i 
5 kap. 9 a § socialtjänstlagen (2001:453). 
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      1 Sammanfattning 

I promemorian föreslås en ändring i 20 § lagen (2006:378) om lägenhets-

register som innebär utökade möjligheter för Lantmäteriet att lämna ut 

uppgifter ur registret på medium för automatiserad behandling. Syftet 

med den föreslagna ändringen är att möjliggöra en effektivare upp-

datering av lägenhetsregistret. Förslaget omfattar endast sådana ut-

lämnanden som sker till kommuner för att dessa ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter att registrera ändringar och kompletteringar av vissa upp-

gifter i registret. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.  
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2 Förslag till lag om ändring i lagen 

(2006:378) om lägenhetsregister 

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

20 § 

Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för auto-

matiserad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det. 

Uppgifter får lämnas ut endast 

för de ändamål som anges i 5 §. 

Uppgifter får lämnas ut endast 

för de ändamål som anges i 5 § 

och för sådan registrering som 

avses i 13 §. 
 

                      

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.  

 

    

 
  



  

  

5 

      3 Bakgrund 

Lägenhetsregistret 

Den statliga lantmäterimyndigheten (Lantmäteriet) ska enligt lagen 

(2006:378) om lägenhetsregister föra ett lägenhetsregister. Bestämmelser 

om Lantmäteriets ansvar för bl.a. drift, uppdatering och tillhandahållande 

av information avseende lägenhetsregistret finns också i förordningen 

(2009:946) med instruktion för Lantmäteriet.   

Registret ska enligt 5 § lagen om lägenhetsregister föras för  

– folkbokföring,  

– framställning av statistik, 

– forskning, samt 

– planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och 

byggande. 

Förutom Lantmäteriet har enligt lagens 9 § också den kommun där en 

bostadslägenhet är belägen behörighet att föra in, ändra och ta bort 

uppgifter i lägenhetsregistret, i den mån uppgifterna räknas upp i lagen. 

Kommunen är enligt 13 § också skyldig att löpande registrera ändringar 

och kompletteringar av de uppgifter som kommunen är behörig att föra 

in, ändra eller ta bort.  

Lägenhetsregistrets uppgift om lägenhetsnummer innebär att koppling 

kan göras till enskilda, levande individer. En del av uppgifterna i registret 

utgör därför personuppgifter. Personuppgiftslagen (1998:204), förkortad 

PUL, gäller enligt 2 § andra stycket lagen om lägenhetsregister vid be-

handling av personuppgifter i lägenhetsregistret, om inte annat följer av 

den senare lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller 

PUL. Lantmäteriet är enligt 4 § lagen om lägenhetsregister person-

uppgiftsansvarig för registret.  

Tillgång till uppgifter från lägenhetsregistret kan fås genom antingen 

direktåtkomst eller utlämnande på medium för automatiserad behandling. 

En kommun får ha direktåtkomst till registret i den del det avser lägen-

heter inom den egna kommunen. Uppgifter ur lägenhetsregistret får 

enligt 20 § lagen om lägenhetsregister lämnas ut på medium för 

automatiserad behandling endast om regeringen meddelat föreskrifter om 

det. I sådana fall får uppgifterna enligt 20 § andra stycket enbart lämnas 

ut för de ändamål som anges i 5 §. Enligt 7 § förordningen (2007:108) 

om lägenhetsregister får sådant utlämnande ske till bl.a. den kommun där 

fastigheten är belägen. Flera kommuner har för närvarande egna register 

som omfattar alla kommunens lägenhetsuppgifter som finns i lägenhets-

registret.  

Uppdatering av lägenhetsregistret 

Kommunerna ansvarar enligt 13 § lagen om lägenhetsregister för upp-

datering av vissa av registrets uppgifter. I dag sker kommunernas upp-

datering av lägenhetsregistret genom Lantmäteriets centrala handlägg-

ningssystem, webbapplikationen LINA. Systemet används för 

kommunernas registrering av information om byggnader, adresser och 

lägenheter i fastighets- och lägenhetsregistret. LINA ger kommunerna 

direktåtkomst till respektive kommuns del av lägenhetsregistret och 
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möjliggör för kommunerna att söka efter information och få svar på 

frågor. Kommunerna kan genom registreringsfunktionerna i LINA även 

förändra innehållet i lägenhetsregistret eller registrera helt ny informa-

tion.  

Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en 

skrivelse till Finansdepartementet föreslagit ändringar i lagen om lägen-

hetsregister för att möjliggöra ett nytt system för kommunernas upp-

datering av lägenhetsregistret (dnr Fi2014/3162). I det nya systemet 

föreslås uppdateringen ske genom en s.k. tjänstebaserad uppdatering, där 

kommunens ärendehanteringssystem kommunicerar med Lantmäteriets 

register. Vissa kommuner använder i dag tjänstebaserade uppdateringar 

för sin uppdatering av uppgifter om byggnader och adresser, och vill nu 

använda samma system för uppdatering av uppgifter om lägenheter. 

Lantmäteriet och SKL framhåller i skrivelsen att en sådan uppdatering är 

effektivare än den nuvarande lösningen med uppdateringar i LINA.  

I systemet med tjänstebaserade uppdateringar får kommunen en kopia 

av grunddataregistret för den egna kommunen. Kopian lämnas ut av 

Lantmäteriet och sparas ned i en databas som är integrerad i kommunens 

ärendehanteringssystem. Ändringarna i kommunens egna register 

synkroniseras därefter med Lantmäteriets grundregister. I de fall där 

Lantmäteriet infört förändringar i grunddataregistret sker motsvarande 

synkronisering med kommunens register. Eftersom kommunerna behöver 

lokala kopior för att uppdateringarna ska kunna genomföras förutsätter 

denna lösning att uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad 

behandling.  
Redan i dag har många kommuner egna register som innehåller upp-

gifter från lägenhetsregistret avseende lägenheter inom den egna 

kommunen. I dessa fall har Lantmäteriet lämnat ut uppgifterna på 

medium för automatiserad behandling för planering och uppföljning av 

bostadsbestånd och byggande eller för framställning av statistik.  
Lantmäteriet och SKL föreslår i den ovan nämnda skrivelsen att 

uppräkningen av ändamål för vilka uppgifterna i lägenhetsregistret får 

behandlas ska utökas med löpande ändringar och kompletteringar i 

registret. Genom den föreslagna ändringen skulle Lantmäteriet få rätt att 

lämna ut uppgifter ur registret till kommunerna, även när syftet endast är 

att uppdatera detta. Kommunerna skulle med en sådan lösning också få 

ett uttalat lagstöd för sin behandling av personuppgifter i syfte att hålla 

registret uppdaterat.  

Skrivelsen från Lantmäteriet och SKL innehåller också förslag om att 

utöka förbudet mot samkörningar i 19 § lagen om lägenhetsregister till 

att även gälla vid utlämnande på medium för automatiserad behandling. 

Lantmäteriet och SKL föreslår vidare en ändring i 7 § förordningen om 

lägenhetsregister som innebär att kommuner endast ska få bevara person-

uppgifter från lägenhetsregistret för löpande ändringar och komplette-

ringar av registret, och inte under längre tid än vad som är nödvändigt 

med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 

Datainspektionen har i en vägledning den 22 augusti 2013 (dnr 

95-2013) meddelat Lantmäteriet att regleringen i 20 § lagen om 

lägenhetsregister innebär att Lantmäteriet inte kan lämna ut uppgifter på 

medium för automatiserad behandling för andra ändamål än de som 

nämns i 5 §, vilket i sin tur medför att Lantmäteriet inte kan lämna ut en 
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      elektronisk kopia av registret till en kommun om ändamålet med 

behandlingen är att kommunen ska hålla lägenhetsregistret uppdaterat.  

4 Utlämnande på medium för 

automatiserad behandling  

Förslag: Lantmäteriet ska få lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret 

på medium för automatiserad behandling till en kommun för att 

kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter att ändra och 

komplettera vissa uppgifter i lägenhetsregistret. 

 

Skälen för förslaget: Det planerade systemet för uppdatering av 

lägenhetsregistret förutsätter, i enlighet med vad som anförts i avsnitt 3, 

att Lantmäteriet lämnar ut uppgifter ur lägenhetsregistret på medium för 

automatiserad behandling till den kommun som ska uppdatera upp-

gifterna. Dagens reglering medger inte att uppgifterna lämnas ut på 

sådant sätt när ändamålet med utlämnandet endast är att uppdatera 

registret.  

Lantmäteriet och SKL har föreslagit att uppdatering av registret ska 

läggas till i uppräkningen av ändamål i 5 § lagen om lägenhetsregister. 

En sådan reglering får dock anses som mindre lämplig. Uppdatering är 

en självklar del av registervården, och bör därför inte betraktas som ett av 

de ändamål för vilket registret förs. Registerförfattningar innehåller inte 

heller vanligtvis några särskilda bestämmelser om att register får upp-

dateras. Vidare finns i 9 § första stycket PUL ett generellt krav på att de 

personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, 

aktuella. Inte heller i de fall där den som sköter uppdateringen av 

registret är någon annan än registerhållaren torde det råda några tvivel 

om att en sådan behandling inte är oförenlig med det ändamål för vilket 

uppgifterna samlades in. Behandlingen är därmed tillåten enligt den s.k. 

finalitetsprincipen (se 9 § första stycket d PUL). Det bör därför inte 

krävas någon ytterligare reglering som tydliggör att kommunerna får 

uppdatera registret.  

Genom regleringen i 20 § lagen om lägenhetsregister är dock Lant-

mäteriets utlämnande på medium för automatiserad behandling begränsat 

till de fyra ändamål som nämns i 5 § samma lag. Begränsningen gäller 

även om kommunens senare behandling skulle vara förenlig med de an-

givna ändamålen. Detta har också föranlett Datainspektionens ställnings-

tagande i myndighetens vägledning till Lantmäteriet.  

 Mot denna bakgrund föreslås att det i lagen om lägenhetsregister ska 

införas en bestämmelse som möjliggör utlämnande av uppgifter i regist-

ret, på medium för automatiserad behandling, till den kommun där lägen-

heten finns. Ett sådant utlämnande ska syfta till att kommunen ska kunna 

fullgöra sina skyldigheter enligt 13 § lagen om lägenhetsregister. Risken 

för att den personliga integriteten kränks genom den föreslagna ändring-

en måste bedömas som mycket låg (se vidare avsnitt 5). Eftersom det av 

lagen om lägenhetsregister framgår att kommunerna ska uppdatera 
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registret är det endast Lantmäteriets utlämnande, och inte kommunernas 

senare behandling, som behöver regleras.  

5 Samkörning  

Bedömning: Förslaget om utökade möjligheter att lämna ut uppgifter 

till kommuner medför inte något behov att ändra befintliga 

bestämmelser om förbud mot samkörning.  

 

Skälen för bedömningen: Enligt 19 § lagen om lägenhetsregister får 

Lantmäteriet och den som får ha direktåtkomst till registret endast 

samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer 

om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Som anförts i avsnitt 3 

har Lantmäteriet och SKL föreslagit att förbudet mot samkörning ska 

utvidgas så att det även träffar den till vilken uppgifter i registret får 

lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Enligt Lantmäteriet 

och SKL finns risk för att uppgifter i kommunens egna databaser 

samkörs med uppgifter från lägenhetsregistret. Den tänkta tjänste-

baserade uppdateringen av registret kan t.ex. komma att ske direkt från 

en kommuns handläggningsstöd för bygglov.  

Det har dock inte påvisats att nuvarande reglering skulle vara otill-

räcklig ur integritetssynpunkt. Kretsen av myndigheter och personer som 

har rätt till utlämnande på medium för automatiserad behandling kommer 

inte att förändras av de utökade möjligheterna till utlämnande. Förslaget 

innebär inte heller att fler uppgifter får lämnas ut. Även fortsättningsvis 

kommer varje kommun endast att ha rätt till de uppgifter som rör 

bostadslägenheter i den egna kommunen. Lägenhetsregistret innehåller 

inte heller några personuppgifter som direkt kan hänföras till någon 

fysisk person som är i livet, utan endast uppgifter som indirekt kan 

hänföras till en enskild. Risken för att den personliga integriteten kränks 

genom att kommuner uppdaterar registret genom s.k. tjänstebaserad 

uppdatering, i stället för ett direktåtkomstliknande system, måste vidare 

bedömas som mycket låg. Kommunerna är skyldiga att tillämpa PUL vid 

sin behandling av personuppgifter i de lokala databaserna. De lokala 

kopiorna kommer alltså även fortsättningsvis att omfattas av det vanliga 

regelverket för skydd av personuppgifter. Detta innebär bl.a. att om en 

kommun erhållit personuppgifter från lägenhetsregistret för att effektivt 

kunna uppdatera registret så är utrymmet för att använda dessa uppgifter 

för andra ändamål väldigt begränsat, eftersom dessa ändamål inte får 

vara oförenliga med det för vilket uppgifterna inhämtades. 

Mot denna bakgrund bedöms förslaget till utökade möjligheter att 

lämna ut uppgifter till kommuner inte medföra något behov av att ändra 

bestämmelserna om förbud mot samkörning. 
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      6 Bevarande 

Bedömning: Det saknas skäl att särskilt reglera kommunernas rätt till 

bevarande av de uppgifter som lämnas ut på medium för auto-

matiserad behandling. 

 

Skälen för bedömningen: Som anförts i avsnitt 3 har Lantmäteriet 

och SKL föreslagit att en bevaranderätt, men också gallringsplikt, införs 

för kommunerna. Enligt förslaget ska en kommun få bevara person-

uppgifter från registret, men endast för uppdatering och enbart så länge 

som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  

Kommunerna är personuppgiftsansvariga enligt PUL för sina respek-

tive lokala register. När kommunerna behandlar uppgifterna för att upp-

datera lägenhetsregistret i enlighet med 13 § lagen om lägenhetsregister 

innebär det dels att en rättslig skyldighet fullgörs (10 § b PUL), dels att 

en arbetsuppgift av allmänt intresse utförs (10 § d PUL). En sådan upp-

datering av lägenhetsregistret är därmed tillåten enligt PUL. Det behövs 

därför inte någon ytterligare reglering för att tydliggöra kommunernas 

rätt att behandla personuppgifter för att uppdatera lägenhetsregistret. Det 

följer vidare av 9 § första stycket i PUL att kommunerna endast får 

bevara personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålen med behandlingen. Någon särskild gallringsplikt utöver den 

som följer av PUL behöver därför inte heller införas. 

Den föreslagna regleringen skulle vidare ta bort kommunernas 

möjligheter att bevara de uppgifter som de fått utlämnande i sin roll som 

användare av registret, alltså för de ändamål som räknas upp i 5 §, och 

som kommunerna redan har möjlighet att få utlämnade på medium för 

automatiserad behandling. Den skulle också väcka frågan huruvida 

utlämnande på medium för automatiserad behandling överhuvudtaget 

kan ske till kommuner för dessa ändamål. 

Mot denna bakgrund bedöms att det saknas skäl att särskilt reglera 

kommunernas rätt till bevarande av de uppgifter som lämnas ut på 

medium för automatiserad behandling.  
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7 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser  

Förslag: Ändringen i lagen ska träda i kraft den 1 juli 2016. 

Bedömning: Det finns inte behov av några övergångsbestämmelser.  

 

Skälen för förslaget och bedömningen: De föreslagna ändringarna 

bör träda i kraft så snart som möjligt. Några särskilda övergångs-

bestämmelser bedöms inte behövas. 

8 Konsekvenser 

Bedömning: Förslaget medför inte behov av ytterligare medel.  

 

Skälen för bedömningen: Lantmäteriet har i sin skrivelse anfört att 

förslaget inte medför några nämnvärda kostnader för Lantmäteriet eller 

någon kommun. Eventuella kostnader bedöms av mydigheten uppvägas 

av de inbesparingar som kan förväntas till följd av den effektivare 

hantering som förslaget möjliggör. Förslaget bedöms mot denna 

bakgrund kunna hanteras inom den nuvarande ramen för Lantmäteriets 

förvaltningsanslag.  

9 Författningskommentar 

20 § 

 

Paragrafen behandlas i avsnitt 4. 

Genom ändringen i andra stycket får uppgifter i lägenhetsregistret, 

utöver för de registerändamål som anges i 5 §, också lämnas ut för att 

sådana registreringsåtgärder som avses i 13 § ska fullgöras.  

Tillsammans med första stycket och 7 § förordningen (2007:108) om 

lägenhetsregister innebär ändringen att Lantmäteriet kan lämna ut 

uppgifter på medium för automatiserad behandling till en kommun för att 

kommunen ska kunna uppdatera registret. 

Kommunen är personuppgiftsansvarig för det lokala register som 

används för att uppdatera lägenhetsregistret, och därmed skyldig att 

säkerställa att behandlingen i det lokala registret är förenlig med PUL. 

Detta innebär bl.a. att om en kommun erhållit personuppgifter från 

lägenhetsregistret för att effektivt kunna uppdatera registret så är 

utrymmet för att använda dessa uppgifter för andra ändamål väldigt 

begränsat, eftersom dessa ändamål inte får vara oförenliga med det för 

vilket uppgifterna inhämtades. 

 





 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret     
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   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén  2015-12-21 KS 2015/1131 
50044 

 
 
 
Kommunstyrelsen 
   
   

 
 
 

Förordnande som vikarierande förvaltningschef 
för Södermöre kommundelsförvaltning 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande har enligt kommunstyrelsens delegationsord-
ning punkt 4.2 rätt att förordna vikarie för förvaltningschef under högst sex 
månader. 
 
 
Härmed beslutas att Mats Linde samt Mattias Ask förordnas som vikarierande 
förvaltningschefer för Södermöre kommundelsförvaltning. Förordnandet gäller 
fram tills ny förvaltningschef är på plats, dock längst sex månader från besluts-
datum. 
  
Ersättning utgår med 5000 kronor per månad.  
 
 
 
Kalmar den 21 december 2015 
 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 



 

 
 

 

 

 
Ekonomienheten      

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

 

 
Handläggare Datum  
Urban Sparre  2015-12-14  
0480-45 01 00 

 

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 
Område 3 Ekonomi och uppföljning 
Punkt 3.7 Beslut om konvertering (omsättning) av lån 
Delegat KS ordförande 
 

Datum Långivare Belopp Återbet.dag Ränta 

2015-02-06 Kommuninvest 100,0 mnkr 2017-08-12 Fast 0,29% 

2015-08-07 Kommuninvest 325,0 mnkr 2016-10-12 Fast 0,00% 

 
 



 

 
 

 

 

 
Ekonomienheten      

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

 

 
Handläggare Datum  
Urban Sparre  2015-12-14  
0480-45 01 00 

 

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 
Område 3 Ekonomi och uppföljning 
Punkt 3.8 Beslut om borgen vid omplacering av borgenslån 
Delegat KS ordförande 
 

Datum Låntagare Långivare Belopp Återbet.dag Ränta 

2015-04-24 Kalmar Vatten AB Kommuninvest 120,0 mnkr 2017-08-12 Fast 0,07% 

2015-04-24 KIFAB i Kalmar AB Kommuninvest 165,0 mnkr 2015-06-29 3M Stibor+0,20% 

2015-05-12 Kalmarhem AB Kommuninvest 100,0 mnkr 2017-08-12 3M Stibor+0,26% 

2015-05-12 Kalmarhem AB Kommuninvest 100,0 mnkr 2020-12-01 Fast 1,03% 

2015-06-26 KIFAB i Kalmar AB Kommuninvest 130,0 mnkr 2018-11-12 3M Stibor+0,31% 

2015-06-26 KIFAB i Kalmar AB Kommuninvest 100,0 mnkr 2019-11-12 3M Stibor+0,36% 

2015-06-26 HB Telemarken Kommuninvest 35,0 mnkr 2016-06-15 3M Stibor+0,20% 

2015-08-06 Kalmarhem AB Kommuninvest 168,3 mnkr 2018-08-12 3M Stibor+0,29% 

2015-08-06 Kalmarhem AB Kommuninvest 123,1 mnkr 2016-02-14 3M Stibor+0,20% 
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Datum Låntagare Långivare Belopp Återbet.dag Ränta 

2015-08-06 Kalmarhem AB Kommuninvest 123,1 mnkr 2016-02-14 3M Stibor+0,20% 

2015-08-06 KIFAB i Kalmar AB Kommuninvest 200,0 mnkr 2018-11-12 3M Stibor+0,31% 

2015-09-22 KIFAB i Kalmar AB Kommuninvest 50,0 mnkr 2017-08-31 3M Stibor+0,31% 

2015-09-22 HB Telemarken Kommuninvest 90,0 mnkr 2016-10-21 3M Stibor+0,27% 

2015-12-14 Kalmar Kommunbolag AB Kommuninvest 37,5 mnkr Löp 3 mån 3M Stibor+akt.mar 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

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   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anette Mellström   2015-12-09 KS 2015/0881 
0480-450029 

 
 
 

   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid Harry Potter-konvent 
Den 18-20 mars 2016 arrangerar gymnasieelever ett Harry Potter-konvent, 
Accio 2016, som en del av ett gymnasiearbete. Konventet riktar sig först och 
främst till ungdomar i Kalmar, men även anmälningar från andra delar av 
Sverige har kommit in.  
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med Harry Potter-
konventet.  

Beslut 
Kalmar kommun avslår ansökan om gästfrihetsbidrag då arrangemanget inte 
omfattas av kommunens riktlinjer att utge bidrag vid föreningsarrangemang.  
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 



 

 
 

 

 

 
 

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   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anette Mellström  2015-11-12 KS 2015/1011 
50029 

 
 
 
  
  
  

 
 
 

Gästfrihet vid Smålands akademis höstmöte 
Den 14 november 2015 håller Smålands akademi sitt höstmöte i Kalmar. I 
samband med mötet hålls ett offentligt kulturprogram på Kalmar läns museum 
då alla deltagare bjuds på ostkaka och kaffe. 
 
Arrangören ansöker om ett bidrag i samband med det offentliga kultur-
programmet. 
 

Beslut 
Kalmar kommun avslår ansökan om gästfrihetsbidrag då arrangemanget inte 
omfattas av kommunens riktlinjer att utge bidrag vid föreningsarrangemang.  
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 



Från: Josefine Robertsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Lansen 3 - SBN 2015-5956 resp KS2015/1048
Datum: den 10 december 2015 08:29:54

Projekt- och Exploateringsenheten har i egenskap av granne inget att invända mot inkommen
ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal på fastigheten Lansen 3.
 
Mvh
 
Josefine Robertsson
Exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 00 88
josefine.robertsson@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt-  och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se


Tillsyn 2015 1/11 till och med 30/11
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot  

2015-11-03 Åsarnas HVB
2015-11-04 Jungmansgårdens Omsorgsboende
2015-11-06 Länssjukhusets Kulvertsystem
2015-11-09 Möregården Servicehus Omsorgsboende
2015-11-10 Bygus Fastigheter AB
2015-11-17 Förskola Kajalen
2015-11-18 Ankomstboende Wismarsvägen
2015-11-18 Konditori Fiesta
2015-11-18 Stadsmissionens butik
2015-11-19 Tingshuset
2015-11-23 Socialförv. boende Skeppsbron
2015-11-24 Katolska Kyrkan
2015-11-24 Slöjdaregatan boende för ensamkommande barn
2015-11-27 Källaren Kronan
2015-11-27 Restaurang EAT
2015-11-27 Restaurang Larmgatan 10
2015-11-27 Restaurang Stekhuset
2015-11-27 Söderports Café & Restaurang
2015-11-27 Lilla Puben
2015-11-27 Krögers Pub & Restaurang
2015-11-27 Restaurang O´Learys
2015-11-27 Harrys 
2015-11-27 Bistro Kalmarhof
2015-11-27 Restaurang Rosenlundska källaren
2015-11-27 Stars & Stripes Kalmar
2015-11-27 Restaurang Gröna Stugan
2015-11-27 O´Reillys PUB
2015-11-27 Ernesto Trattoria Pizzeria
2015-11-27 Park Hermina
2015-11-27 FF:s Bar & Kök
2015-11-27 Satan i Gatan
2015-11-27 Kalmar Kött & Bar
2015-11-27 Restaurang Mr & Mrs Hansson
2015-11-27 Restaurang Zorbas
2015-11-27 Restaurang Ming Palace
2015-11-27 Kalmarsund Hotell



Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mo  
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

2015-10-29 Kalmar Kuvert Sweden AB
2015-11-10 Trelleborg Robure
2015-11-10 Autocenter i Kalmar AB
2015-11-10 Byggmax
2015-11-10 Mekonomen i Kalmar AB
2015-11-13 Länssjukhuset Hus 08
2015-11-13 Länssjukhuset Hus 02
2015-11-26 Ahlsell Sverige AB

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2015-11-05 Explosive Försäljning AB
2015-11-10 Hitta Rätt AB
2015-11-12 Cramo AB
2015-11-12 Södermöreskolan 
2015-11-16 Park Hermina AB
2015-11-25 Kalmar Kuvert Sweden AB



             olyckor 
Rockneby 6:30
Porfyren 1
Kungsljuset 3
Hagby 12:42
Plåten 4
Arkaden 5
Hampan 1
Guldsmeden 17
Linet 3
Lärkan 1
Kvarnen 11
Laken 15
Bromsen 9
Landshövdingen 17
Åldermannen 9
Gästgivaren 1
Skeppsbron 1
Valnötsträdet 8
Guldsmeden 13
Blockmakaren 4
Köpmannen 1
Kopparslagaren 12
Fältskären 6
Borgmästaren 4
Vedgårdsholmen 15
Drottningen 1
Gästgivaren 10
Köpmannen 1
Stadsparken 1
Kvarnholmen 2:5
Väktaren 2
Frimuraren 1
Väktaren 2
Tenngjutaren 14
Tenngjutaren 14
Tenngjutaren 14



              ot olyckor,

Flygplanet 10
Muttern 4
Plåten 4
Plåten 4
Plåten 4
Kungsljuset 3
Kungsljuset 3
Husgerådet 2

         r
Hästkrafetn 2
Harven 1
Generatorn 3
Ljungby 16:131
Stadsparken 1
Flygplanet 10





 

 
 

Handläggare 
Josefme Robettsson 
0480-45 00 88 

Datum 
2015-11-24 

 
 
 
 
 

Godkännande av tomtköpare 
 
 

Delegationsbeslut, 2015 
 

Köpare  Tomt  Pris  Särskilda villkor 
 

( NN Smedby 1:37  700 000 kr, exkl 
 anläggningsavgift 

för vatten och 
avlopp 

 

Huvudbyggnaden ska vara upp- 
förd med godkänt slutbesked 
senast 2017-11-24. 
Se även särskilt köpekontrakt. 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josefine Robertsson 

(  Exploateringsingenjör 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt- och exploateringsenheten l Kommunledningskontoret 
Adress Box 611, 391 26 Kalmar  l Besök Nämndhuset,  Storgatan 35A 

Tel 0480-45 00 00 vx  l Fax 0480-45 00 89j josefine.robertsson @kalmar.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalmar kommun 
WWW . KALMAR . SE 

http://www/


 

 
 

 

Köpekontrakt 
 

Säljare Kalmar kommun 

Box 611 

212000-0746 1/1 

 391 26 Kalmar   

 

Köpare 
 

NN 

 

 
 

3/4 

    

 NN   

1/4 

    

 
 

Fastighet Fastigheten  Kalmar Smedby 1:37,  
 

 
§ 1. Överlåtelseförklaring 

 
Säljaren överlåter genom detta köpekontrakt  fastigheten Kalmar 

Smedby 1:37 till köparen för en köpeskilling om 700 000 kr  och i 

övrigt på följande villkor. Fastighetens totala areal är 528 kvm. 
 

 
Köparen  förvärvar fastigheten i syfte att uppföra en enfamiljsbostad. 

 

 
 

§ 2. Köpeskillingens fördelning och dess betalning 
 

Köpeskillingen 700 000 kronor ska betalas på följande sätt. 

Köparen  betalar kontant såsom handpenning  till säljaren vid detta 

köpekontrakts  undertecknande 70 000 kronor  (10% av 

köpeskillingen). Insättning ska ske till plusgiront 2 44 00-4. 

 
Köparen  betalar kontant till säljaren på tillträdesdagen resterande 

belopp, 630 000 kronor. 

 
Summa 700 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalmar kommun 
WWW.KALMAR.SE 

http://www.kalmar.se/


2 (6)  

 

 
§ 3. Tillträdesdag 

 

 
Köparen tillträder fastigheten när bygglov för huvudbyggnad beviljats, 

alternativt senare enligt överenskommelse. Tillträde ska dock ske 

senast 2016-03-24. 

 
§ 4. Köpebrev m.m. 

 
 

På tillträdesdagen ska säljaren utfårda köpebrev sedan köparen erlagt 

full betalning. 
 
 

Det åligger vidare säljaren att på tillträdesdagen till köparen överlämna 

övriga handlingar som krävs för att få lagfart. 

Vidare överlämnar säljaren samtidigt till köparen kartor och andra 

handlingar angående fastigheten, vilka är av betydelse för köparen 

som ägare av denna. 

 
På tillträdesdagen ska, där så krävs, upprättas en likvidavräkning. 

 
§ 5. Hävningsrätt och skadestånd 

 
 

Endera parten äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för 

de fall 
 
 

- bygglov inte beviljas senast 2016-03-24 
 

 
- köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess 

helhet 

 
Handpenningen återbetalas inte om köp inte genomförs eller rätten 

till köp upphör. Säljaren har rätt att behålla handpenningen  såsom 

skadestånd för köparens kontraktsbrott. 
 
 

Uppkommer skyldighet för part att på grund av köpekontraktets 

hävning eller ogiltighet återbära vad part uppburit enligt 

köpekontraktet, skall ränta utgå enligt 5 § räntdagen  till dess betalning 

sker. 
 

 
§ 6. Rådighet 

 
För fastigheten gäller detaljplan med tillhörande plan- och 

genomförandebeskrivning med aktbeteckning 0880K- P10/08 som 

vunnit laga kraft den 2011-06-22. 
 

 
 

§ 7. Byggnadsskyldighet 
 

 
Köparen  är skyldig att uppföra ett bostadshus på fastigheten inom 24 

månader från köpekontraktets  undertecknande. Byggnadsskyldigheten 
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anses vara fullgjord när Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar 

kommun lämnar godkänt slutbesked för huvudbyggnad. Om 

byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har säljaren 

rätt att kräva årligt vite om 100 000 kr till det datum godkänt 

slutbesked inkommer. 

 
Köparen  är berättigad till skälig förlängning av tiden för 

byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på 

omständigheter som köparen inte haft möjlighet att råda över. 

Köparen  ska i god tid skriftligen begära förlängning hos säljaren. Om 

säljaren inte anser orsaken till förlängning är skälig upphör  rätten till 

förlängning. 
 

 
§ 8. Räntor, skatter, avkastning m.m. samt andra 

kostnader förenade med köpet 
 

 
Räntor, skatter och andra avgifter för fastigheten av vad slag de vara 

må ska betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden 

före tillträdesdagen, och för tiden från och med tillträdesdagen av 

köparen. 

 
Lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader  förenade med 

köpet ska betalas av köparen ensam. Köparen  ska även stå för 

samtliga andra kostnader som är förenade med köpet. Det innebär att 

köparen står för anläggningsavgift för anslutning till vatten, spillvatten 

och dagvatten, el, fjärrvärme, bredband,  telefoni med mera. 

 
På fastigheten belöpande gatukostnadsersättning avseende de gator och 

allmänna platser som flnns upptagna i nu gällande detaljplan ingår i 

köpeskillingen. Detta gäller dock inte ersättning för eventuellt 

kommande  förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser 

med tillhörande anordningar enligt kap 6 plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 
All avkastning av fastigheten tillkommer säljaren iden mån den 

belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter 

köparen. 
 

 
§ 9. Faran för fastigheten 

 
Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras 

före tillträdesdagen. Faran ligger på köparen om fastigheten inte 

tillträds på grund av köparens dröjsmål. 
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§ 1O. Säljarens garantier 
 

 

Garantierna avser omständigheter  och förhållanden per denna dag 

och fram till tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av 

omständigheterna.  Säljaren lämnar inga garantier utöver vad som 

uttryckligen framgår av detta. Säljaren påtar sig inte heller i övrigt 

något ansvar. 
 
 

Säljaren garanterar: 
 

- att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten 
 

- att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar 

och att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer att 

inge ansökan om sådan inteckning i fastigheten; 
 

-att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några servitut, 

nyttjanderätter  eller andra belastningar utöver vad som anges i 

fastighetsbevis och§ 11 i detta kontrakt. 
 

 
§ 11. Servitut, nyttjanderätt, gemensamhetsanläggning 

m.m. 
 

 
Enligt fastighetsbevis daterat 2015-11-24 

 
Samfållighet 

Smedby 1:37 har andel i samfålligheten KaJmar Smedby s:7. 

 
Gemensamhetsanläggning 

Smedby 1:37 har del i gemensamhetsanläggning Kalmar Smedby 

ga:1och Kalmar Bo ga:3. 

Se fastighetsbildningsakt. 

 
Köparen  är medveten om att kostnader för iordningsställande samt 

löpande drift och skötsel av området ska belasta köparen. 
 

 
§ 12. Fastighetens skick och friskrivning 

 

 
Fastigheten säljs i befintligt skick. 

 
Om säljaren har tillgång till någon miljö- eller geoteknisk undersökning 

som berör fastigheten överlämnas karta och protokoll till köparen. 

Köparen  har tagit del av översiktlig geoteknisk undersökning utförd av 

AB Jacobson & Widmark med arbetsnummer 

10 001 345 samt markradonundersökning för fastigheten utförd av 

WSP med arbetsnummer  10 070 463. 

 
Ytterligare miljö- eller geoteknisk undersökning  kan krävas för 

fastigheten. I sådana fall bekostas denna av köparen. 
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Köparen  får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på 

grund av fel i fastigheten. Friskrivningen avser alla typer av fel, d.v.s. 

inte bara faktiska fel utan även rättsliga fel och rådighetsfeL 

 
I det fall fastighetens höjdläge avviker från i nybyggnadskartan 

fastställd projekterad gatuhöjd ska köparen utan extra kostnad för 

säljaren befästa marken mot gatan. 

 
Köparen  är medveten  om att friskrivningen medför en slutlig 

reglering av parternas mellanhavanden i angivna avseenden. 
 

 
§ 13. Tillgång till fastigheten 

 

 
Köparen  får inte vidta några markarbeten  eller andra åtgärder på 

fastigheten före tillträdesdagen om inte säljaren skriftligt godkänt 

detta. 

 
Köparen  ska återställa alla otillåtna åtgärder om köpet inte fullföljs 

eller om köpet hävs. Fastigheten ska vara återställd senast sex 

månader efter att köpet hävts. Om köparen inte återställer marken 

inom denna tid har säljaren rätt att, efter uppmaning till köparen, 

återställa marken på köparens bekostnad. 
 

 
§ 14. Finansiering 

 

 
Köparen  intygar att finansiering för köp av fastighet samt byggnation 

av hus är ordnad. 
 

 
§ 15. Köparen intygar 

 

 
Köparen  har tagit del av och förstår innehållet i dokumenten, i vilka 

fastigheten ingår 
 

 
• Så här går det till att köpa tomt av Kalmar kommun 

• Deta!Jplan for del av Smed/y 1:9, Sjöslätten, Boholmarna Kalmar med 

aktbeteckning  0880K-P1Ol 08 

• Geoteknisk undersökning 

• Markradonundersö"kning. 

• rastighetsreglering 0880K-13l 62 
 

§ 16. Jordabalken 4 kap 
 

 
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller i lag stadgas om köp av 

fast egendom. 
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Detta  köpekontrakt har  upprättats i två  likalydande  exemplar,  varav  partema 

tagit var sitt. 

 
Fiir säfjaren: 

 

 
 

Kalmar  den  1 -t/11- ·J__O / 5 
l 

 
 
 
 
 
 
 

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas: 
 
 

            c?rGv\--= =- 
S..\.J..:.)..r.c..N...I..c... ..·=.r. .e...t.i-..-.:\.·\..·.... .1. .1< .... 

 
 
 

Fiir koparen: 
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Från: Maria Jakobsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov för Heimdal 3 - SBN 2015-5680 resp. KS 2015/1083
Datum: den 8 december 2015 13:23:36

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på  inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Heimdal 3.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Bersån 2 - SBN 2015-5806 resp. KS 2015/1084
Datum: den 9 december 2015 09:29:50

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Norrliden 2:13
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten
Bersån 2.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Hobbiten 1 - SBN 2015-5439 resp. KS 2015/1095
Datum: den 10 december 2015 09:32:32

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Lindeberga 1:57
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av 12 st pergola, nybyggnad
av 3 st carportar och miljöhus.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Svensknabben 1 - SBN 2015-6124 resp KS 2015/1113
Datum: den 17 december 2015 11:10:39

 
Projekt- och exploateringsenheten har, i egenskap av markägare till fastigheten Svensknabben 1,
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av vantmast och teknikbod 
på fastigheten Svensknabben 1.
 
 
Maria Jakobsson/
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: yttrande bygglovsansökan Berga 10:19 - SBN 2015-6136 resp. KS 2015/1114
Datum: den 17 december 2015 14:11:29

Projekt- och exploateringsenheten har, i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19,
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från
kiosk till pizzeria/butik  på fastigheten Berga 10:19.
 
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Josefine Robertsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Harby 4:89 - SBN 2015-5145 resp KS 2015/0996
Datum: den 26 november 2015 09:43:00

Projekt- och Exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Harby 4:38 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Harby 4:89.
 
Mvh
 
Josefine Robertsson
Exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 00 88
josefine.robertsson@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt-  och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Josefine Robertsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Fältet 42 - SBN 2015-2670 resp KS 2015/1030
Datum: den 26 november 2015 14:36:00

Projekt- och Exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Barkestorp 1:21
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för Fältet 42.
 
Mvh
 
Josefine Robertsson
Exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 00 88
josefine.robertsson@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt-  och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Aldebaran 2 - SBN 2015-6291 resp. KS 2015/1142
Datum: den 28 december 2015 11:35:41

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Aldebaran 2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad
av garage.
 
 
 
Maria Jakobsson/
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:eva.danielsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Ljungby 16:1 - SBN 2015-6338 resp. KS 2015/1137
Datum: den 29 december 2015 08:41:03

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare och granne till fastigheten
Ljungby 16:1 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av
återvinningsstation på Ljungby 16:1.
 
 
Maria Jakobsson /
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: VB: Yttrande bygglovsansökan Gångåsen 1 - SBN 2015-3769 resp. KS 2015/1140
Datum: den 29 december 2015 08:36:41

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Gångåsen 1 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för ombyggnad av plank.
 
 
Maria Jakobsson /
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Gasellen 8 - SBN 2015-5516 resp. KS 2015/1145
Datum: den 30 december 2015 09:24:00

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare och granne till fastigheten
Gasellen 8 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
på fastigheten.
 
 
Johanna Kindqvist /
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den, § 115 den 15 december 2015 och 
§§ 114 och 116 den 17 december 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 15 december 2015 kl. 8:00-9:00 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 114-116 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 114 

Redovisning av utredning kring framtida bad- och 
friskvårdsanläggning 
Dnr KS 2015/0044 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 december 2015. 
 
Utredning framtida bad- och friskvårdsanläggning, del 2. 

Bakgrund 
Efter utförda undersökningar av Kalmars simhall, som visat på brister med 
behov av omfattande renoveringar, presenterades en förstudie för 
kommunstyrelsen den 3 februari 2015 med uppdrag att utreda utvecklings-
möjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för en ny simhall i 
Kalmar. Kommunstyrelsen beslutade utifrån redovisad förstudie att fem 
vidare utredningar skulle tas fram rörande placering, modell för 
upphandling, framtidens Kalmar Sportcenter, simhallen i 
investeringsbudgeten 2016 och alternativa ägar- och driftsformer.  

Överläggning 
Susanne Söderberg, kommunledningskontoret, redogör för utredningen 
kring en framtida bad- och friskvårdsanläggning.  
 
Erik Mejer, samhällsbyggnadskontoret, redogör för den 
lokaliseringsutredning som genomförts och där Tallhagen och Snurrom 
utmärkt sig som särskilt intressanta platser och som bedöms som aktuella 
att utreda vidare.   

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att vidare utreda Tallhagen och Snurrom som 
två aktuella placeringar för Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 
En medborgardialog om de aktuella placeringarna ska ske med invånarna i 
Kalmar under de närmaste månaderna.  
 
Övriga utredningsuppdrag läggs som underlag till det fortsatta arbetet med 
Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning. 

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Liberalerna anser att ett bad är helt nödvändig för folkhälsan och barns 
möjligheter till vattenvana och simkunnighet och Kalmars simhall har, 
sedan flera år, passerat bäst före datum. En ny placering måste därför vara 
ett realistiskt alternativ som fungerar att arbeta med i ett framtida 
utvecklingsperspektiv. Det är bra att underlaget också ger besked om de 
alternativ som förkastats. Det är oroande att planerna för en ny simhall nu 
skjuts två år fram i tiden. 
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Underlaget (54 sidor) till beslut, som på grund av att tjänstemän varit 
upptagna hela dagen i kommunfullmäktige, kom oss tillhanda med epost kl. 
17:09 kvällen före detta arbetsutskott. Det visas ännu inte på kommunens 
hemsida. Det visar på antingen bristande politisk framförhållning eller ovilja 
från S, V och C att ge offentlighet åt underlaget. Det innebär också att vårt 
parti inom sig eller att fem oppositionspartier inte hunnit diskutera 
förslaget. Resultatet blir att man som ledamot inte hinner gå igenom 
materialet före beslut och hela oppositionens rätt till insyn beskärs. Denna 
rädsla för en öppen diskussion hindrar också den utveckling som ofta blir 
följden av att olika åsikter bryts mot varandra.  
 
Om ett framtida sportcenter ska ligga i anslutning till simhallen bör det 
finnas utrymme även för andra idrotter och anslutande verksamheter, 
kanske ett framtida vattensportgymnasium.   
 
Inriktningsbeslutet för de lokaler som LNU lämnar och skolornas behov 
bör innefattas i planen för en framtida simhall. Ska satsningen på badet i 
Kalmar endast rymma kommunens behov, eller ska Kalmar bygga för att 
locka en vidare krets?  Vilka vattensporter kan rymmas i ett framtida bad. 
Hur långt har planer för rehabiliteringsbad och vattenlekland avancerat? Att 
badet nu är organiserad i Kultur- och fritid bör göra samverkansmöjligheter 
mellan olika aktörer så mycket bättre. 
 
Det är bra att det blir en bred medborgardialog så att alla aktörer, 
presumtiva användare och skattebetalare får säga sitt. Det ger också oss 
förtroendevalda en chans att hinna läsa underlaget och förankra det.” 

§ 115 

Upphandling av motorfordonsförsäkring för Kalmar 
kommun 
Dnr KS 2015/1094 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 december 2015. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar motorfordonsförsäkring för Kalmar kommun 
samt dess bolag. 
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I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska 
vara kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda 
krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till 
utvärderingen. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna 
utvärderingskriterier. 
  
• Försäkringsvillkor  50 % 
• Premie   40 % 
• Skadeservice och administration 10 % 
 
Avtalstiden är tre år med en ensidig möjlighet för beställaren att begära 
förlängning av avtalet med 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i  
uppdrag att slutföra upphandlingen av motorfordonsförsäkring och teckna 
avtal för Kalmar kommun och dess bolag med Protector Försäkring (org.nr. 
516408-7339). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 116 

Inriktningsbeslut gällande möjligheter kring KIFAB i 
Kalmar AB:s fastighetsbestånd i samband med 
Linnéuniversitetets flytt 
Dnr KS 2015/1103 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2015. 

Bakgrund 
Under hösten fick kommundirektören och VD:n för Kalmar 
Kommunbolag AB i uppdrag att se på möjligheterna i samband med att 
lokaler blir lediga i KIFAB:s fastighetsbestånd när Linnéuniversitets flyttar 
ut.  
   
I budget för åren 2016-2018 uppgår investeringarna till 1 367 miljoner 
kronor. Av dessa avser 317 miljoner kronor exploateringsverksamhet eller 
andra räntabla investeringar. Det årliga taket för icke räntabla investeringar 
ligger på 350 miljoner kronor och är den nivå som ekonomin förväntas tåla.  
 
Samtidigt uppnår Kalmar sina mål om befolkningstillväxt i en allt snabbare 
takt vilket ökar behoven av investeringar. Under 2015 kommer befolknings-
ökningen överstiga 900 personer. Bostadsproduktionen stiger också kraftigt, 
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inte minst i de centrala delarna av Kalmar. Behovet av nya 
verksamhetslokaler är därför stort och förväntas öka. 
 

Linnéuniversitetet hyr idag ca 28 000 kvm lokalyta av KIFAB. 
Universitetets beslut om att bygga ett nytt stadsintegrerat universitet i 
Ölandshamnen innebär att de kommer att flytta ut från dessa i intervaller 
fram till tredje kvartalet 2020.  
 
Detta innebär en stor möjlighet för kommunkoncernen genom att kunna 
ersätta investeringsbehov och externt förhyrda lokaler med redan 
tillgängliga lokalytor.    

Överläggning 
Verksamhetsutvecklare Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör 
för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att före planering och genomförande av 
nybyggnation eller extern förhyrning skall KIFAB:s lediga lokaler med 
anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de är tillämpliga för 
ändamålet. Genom nyttjande av redan befintliga lokaler i 
kommunkoncernen ska befintliga och kommande investeringsbehov 
minskas under perioden fram till 2020. 
 
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att till-
sammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för 
placering av särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara klar januari 
2016. 
 
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att till-
sammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av ytterligare 
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara 
klar maj 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med KIFAB utreda de möjligheter som finns för placering av 
delar av Kulturcentrum i lediga lokaler i samband med Linnéuniversitetets 
flytt innan man går vidare med tidigare beslut om Tullslätten. Utredningen 
skall vara klar maj 2016. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i samarbete med berörda 
förvaltningar och KIFAB i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 
gemensamt förvaltningshus i hela eller delar av fastigheten Norrgård 1. 
Utredningen skall vara klar maj 2016. 
 
Uppdragen samordnas av kommundirektören.  
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Reservation 
Christina Fosnes (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför: 
 
”Moderaterna stödjer intentionen att välja KIFAB:s lediga lokaler framför 
nybyggnation eller extern hyrning av lokaler med anledning av Linné-
universitetets flytt om lokalerna är tillämpliga för ändamålet. Dagens inrikt-
ningsbeslut om att utreda tillämplighet för särskolan i del av byggnaden i kv 
Telemark/ Brofästet till januari 2016 är för kort tidsram, enligt vår 
bedömning. Inriktningsbeslutet i januari ska sen ligga till grund för fortsatt 
beslut för högstadie-, mellanstadie- och förskoleelever, vilket gör beslutet 
om särskolan omfattande och komplext.  
 
Moderaterna anser att kvalitet som norm alltid ska finnas med i bedömning 
av skollokaler för barn och unga i Kalmar, därför kan vi inte hasta fram ett 
beslut som enligt förslag och i förlängning berör fler än 1000 elever.  
 
Vi anser istället att det är nödvändigt med en grundläggande utredningen 
som bedömer förutsättningarna för kvalitativ undervisning, god elevhälsa, 
bra och trygg arbetsmiljö samt goda pedagogiska verktyg för elever och 
lärare med individen och kvalitet i fokus i en, enligt förslaget, tre till fyra 
gånger större skola än vad som vanligen betraktas som stor skola i Sverige.” 

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Avsiktsförklaringen för LNU framtida placering beslutades redan 2011 och 
KIFAB:s kontraktstid för olika fastigheter har varit väl kända. Man har alltså 
haft god tid till planering och utredning. Nu hastar majoriteten fram ett 
utredningsuppdrag där placeringen av särskolan ska utredas under jullovet 
och vara klar redan i januari. Vi misstänker därför att utredningen redan är 
gjord, och alla, både barn, förtroendevalda, föräldrar, lärare och övriga 
skattebetalare ställs inför ett av S, V och C anpassat underlag. Särskolan är 
det lilla beslutet som i princip låser alla de övriga stora 
utredningsuppdragen.  
 
Underlaget till dagens beslut, kom på grund av att tjänstemännen varit 
upptagna hela dagen i kommunfullmäktige, oss tillhanda 17:09  kvällen före 
detta arbetsutskott. Det kom med epost och finns ännu inte på kommunens 
hemsida. Det visar på antingen bristande politisk framförhållning eller ovilja 
från S, V och C att ge offentlighet åt underlaget. De fem 
oppositionspartierna har inte tidigare haft vetskap om att S, V och C under 
hösten gett detta utredningsuppdrag men vi har nu i december i 
arbetsutskott och i den liberala gruppen, under tystnadsplikt, haft 
föredragningar av tjänstemännen.  Säger vi i januari ja till särskola vid 
Brofästet, binder vi oss för övriga stora beslut som ska tas i maj.  
 
Ryms både sporthall, simhall och utbildning inom området? Både ny 
rackethall och dessa övriga funktioner måste ses i ett sammanhang. Det 
talas om medborgardialog när det gäller simhallens placering, och det är i 
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detta ärende minst lika viktigt med en medborgardialog och samråd med 
föräldrar och lärare.  
 
Kommunens budget för 2017 ska vara klar i maj och underlag för den 
investeringskostnad som följer på olika alternativ borde finnas i ett tidigt 
skede i budgetprocessen. Den långsiktighet, som man kan begära hos en 
politisk ledning, hade inneburit att flera alternativ diskuterats fram till idag. 
Nu vill majoriteten fylla de tomma lokalerna till minsta möjliga kostnad. Att 
KIFAB vill ha en långsiktig hyresgäst är självklart, eftersom det påverkar 
värdet av fastigheterna.   
  
Vi liberaler är positiva till lösningar som främjar kunskap i en trygg 
skolmiljö men var finns barnperspektivet och vilka är utredningsdirektiven 
när det gäller verksamheternas innehåll och utvecklingsmöjligheter? Vad 
säger forskningen om stora skolor? Vi vill se en konsekvensanalys för 
barnens skolvägar. En rackethall har vi liberaler bejakat tidigare, men den 
kan inte fylla en skolas behov för gymnastik och fritidsverksamhet. 
 
Vi ser fram emot en utredning som, efter samråd, ger oss ett 
helhetsperspektiv med både ekonomiska och kvalitativa konsekvensanalyser 
innan vi låser oss vid hela konceptet.” 
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Anslaget på kommunens anslagstavla, § 102 den 25 november och §§ 103-113 
den 8 december 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 november 2015 kl. 8:00-9:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 102-113 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) §§ 110-113 
Inger Hilmansson (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 102 

Upphandling av skrivare och multifunktionsskrivare 
Dnr KS 2015/1031 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten multifunktionsskrivare (MFP) 
och bordsskrivare och omfattar Kalmar och Torsås kommun, Gymnasie-
förbundet samt Kalmarsundsregionens renhållare.  
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och 
som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren 
kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget 
till nedan angivna utvärderingskriterier.  
 
• Totalkostnad på utvalt sortiment  
• Referenser serviceorganisation 
 
Avtalstiden är två år med en ensidig möjlighet för beställaren att begära 
förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra 
upphandlingen och skriva avtal för multifunktionsskrivare och bordsskrivare 
med Konica Minolta (org.nr. 556435-4479). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 
 

§ 103 

Förslag till ny VA-taxa 2016 
Dnr KS 2015/1038 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 19 november 2015. 
 
Förslag till VA-taxa 2016. 
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Bakgrund 
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige i december 2014. 
Styrelsen för Kalmar Vatten AB beslutade den 19 november 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa för 2016. 
 
Lagen om allmänna vattentjänster föreskriver att det ska vara balans mellan 
intäkter och kostnader. I dagsläget är kostnaderna högre än intäkterna vid 
utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. Anledningen till ökade kostnader 
vid ledningsutbyggnad är att merparten av utbyggnaden sker på landsbygden 
där det är långa ledningslängder i förhållande till antalet anslutna fastigheter.  
 
I förslaget föreslås för tredje året i rad att brukningsavgifterna är oförändrade 
medan anläggningsavgiften höjs med 3 %.  

Överläggning 
Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny VA-taxa att gälla från och med  
1 januari 2016. 
 

§ 104 

Tillägg till arrendeavtal Stensö camping 
Dnr KS 2015/0324 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 november 2015. 
 
Tilläggsavtal den 6 november 2015 inklusive bilagor. 

Bakgrund 
Kalmar Kommun tecknade den 1 maj 2015 avtal om anläggningsarrende för 
driften av Stensö Camping med Nordic Camping & Resort AB. Restaurangen 
på Stensö, kallad Stensötorpet, drivs idag av Minigolf i Kalmar AB. Detta avtal 
sade kommunen upp den 25 april 2014 till upphörande vid avtalstidens utgång 
den 28 februari 2017. Orsaken var att kommunen låg i tvist med dåvarande 
arrendatorn av Stensö camping med eventuell avhysning som följd. 
Kommunen ville säga upp övriga avtal på området för att fortsättningsvis 
kunna teckna ett avtal som omfattade all verksamhet på campingområdet.  
 
Minigolf i Kalmar AB hänsköt ärendet till Hyresnämnden för medling. Kalmar 
kommun och Minigolf i Kalmar AB har härefter ingått en förlikning i 
Hyresnämnden. I huvudsak innebär denna att Minigolf i Kalmar AB frånträder 
sitt avtal på Stensötorpet den 31 december 2015, att Minigolf i Kalmar AB till 
kommunen överlåter inventarier och övriga tillgångar avseende restaurangen 
och att Minigolf i Kalmar AB genom nytt avtal med Nordic Camping & Resort 
AB skall driva minigolfanläggningen på området vidare t.o.m. 2020. 
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Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB har gemensamt tagit fram 
ett förslag till tilläggsavtal till huvudavtalet för Stensö camping. Förslaget 
innebär bl.a. att Stensötorpet-Kaffestugan med tillhörande mark och byggnader 
fr.o.m. den 1 januari 2016 införlivas med arrendeobjektet i huvudavtalet och att 
arrendatorn av kommunen för en köpeskilling om 750 000 kronor övertar de 
inventarier och övriga tillgångar avseende restaurangen som Minigolf i Kalmar 
AB överlåtit till kommunen. Som en följd av tilläggsavtalet ökar arrende-
avgiften för Nordic Camping & Resort beträffande Stensö camping med 
89 000 kronor/år + 22 000 kronor/år för de övertagna tillgångarna. 

Överläggning 
Förvaltningschef Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till huvudavtalet för Stensö 
camping mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB gällande 
Stensötorpet-Kaffestugan.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
 
 

§ 105 

Handlingsplan för integration 
Dnr KS 2015/0742 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 november 2015. 
 
Integration, En handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 
kalmarbor – 2016-2020 den 16 november 2015. 
 
Remissammanställning den 11 november 2015. 

Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är ”Lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etniska och kulturell bakgrund”. 
Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolk-
ningen. Det handlar om en ömsesidig anpassning. 
 
Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar 
län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att 
kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret 
handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Den framtagna 
planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet 
har skett i samverkan med förvaltningarna. 
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Handlingsplanen har varit på remiss till kommunens nämnder och bolag samt 
till de fackliga organisationerna. Utifrån inkomna synpunkter har vissa mindre 
justeringar har gjorts i handlingsplanen.  

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet, Louise Weidolf, kommunledningskontoret, 
redogör för de justeringar som gjorts i handlingsplanen efter att den varit på 
remiss.  
 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (L), med instämmande av 
Dzenita Abaza (S) och Anders Andersson (C), att formuleringen ”att öka 
andelen utrikes födda” ska tas bort i handlingsplanen.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att handlingsplanen 
inför kommunstyrelsens behandling ska justeras i enlighet med Inger 
Hilmanssons (L) m.fl. förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsplan för Integration, En 
handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor – 2016-2020 
med följande ändring: 
Formuleringen ”att öka andelen utrikes födda” ska tas bort i handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen ersätter det Integrationspolitiska programmet från 2004. 
 
 

§ 106 

Energikartläggning i Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/1025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 

Bakgrund 
2014 infördes en ny lag om energikartläggning i stora företag (2014:266) och 
verksamheter och är en del i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. En energi-
kartläggning ska göras vart fjärde år och ska visa på mängd tillförd energi samt 
ge förslag på energieffektiviseringar. Både verksamheter inom privat och 
offentlig verksamhet innefattas. Alla verksamheter som anser sig berörda av 
lagen ska rapportera till Energimyndigheten innan den 5 december 2015. Om 
man inte anser sig beröras av lagen så behövs ingen rapportering. 
 
Kriterier för att beröras av lagen är att man har en affärsmässig verksamhet 
som sysselsätter minst 250 personer samt har en årsomsättning som överstiger 
50 miljoner euro eller en balansomslutning över 43 miljoner euro. 
Myndighetsutövning och icke ekonomisk verksamhet ska inte räknas som 
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företagsverksamhet. Enligt uträkning och bedömning överstiger Kalmar 
kommun inte båda kriterierna som krävs för att innefattas av lagen.  
 
Kalmar kommun har ett mål att vara fossilbränslefria 2030 och som en del i 
detta arbete gör kommunen sedan 2011 en årlig energiuppföljning som 
inkluderar alla kommunens och kommunbolagens fastigheter. Dessutom arbetar 
kommunen i en av landets största energieffektiviseringsprojekt i offentlig 
verksamhet. För att fortsätta sträva mot minskad energiförbrukning samt vara 
förberedd om eventuella lagändringar bör både energiuppföljningen och 
energieffektiviseringsarbetet fortsätta men ingen formell energikartläggning ska 
göras 2015.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela Energimyndigheten att 
Kalmar kommun inte omfattas av lagen om energikartläggning och kommer 
inte att genomföra någon energikartläggning 2015.  
 
Kommunen kommer att fortsätta med energiuppföljning och energi-
effektivisering i de egna fastigheterna.  
 

§ 107 

Lokal överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa ungdomar 
Dnr KS 2015/0548 

Handlingar 
Lokal överenskommelse mellan Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen 
Kalmar om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.  

Bakgrund 
Den 16 juni 2015 undertecknade Kalmar kommun och arbetsförmedlingen en 
avsiktsförklaring om att teckna en överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa unga. 
 
Förslag till överenskommelse har skickats till Delegationen för unga till arbete 
(Dua) för yttrande. Härefter har den skickats till Dua för att söka statsbidrag 
för insatser som ska bedrivas i samverkan.  

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef för kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 108 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
2015-2018  
Dnr KS 2015/0788 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Handlingsprogram.  

Bakgrund 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, lag (2003:778), ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. 
Handlingsprogrammet ska förnyas och revideras varje mandatperiod och antas 
av kommunfullmäktige. Brandkåren har upprättat förslag till handlings-
program. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter 
och kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.   
 
Arbetsutskottet beslutade den 29 september 2015 att sända förslaget på remiss 
till myndigheter och andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
Synpunkterna från remissinstanserna, som i allt väsentligt var av redaktionell 
art, har beaktats och förts in i respektive program. 

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg redogör för de mindre ändringar som gjorts i 
förslag till handlingsprogram efter samrådet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor att gälla under mandatperioden 2015-2018. 
 

§ 109 

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018 
Dnr KS 2015/0191 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 
 
Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 
2017-2018. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
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Ändringarna syftar till att uppdatera den beslutade budgeten med de senast 
kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling, regeringens 
höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämndernas 
ramar kan anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att 
budgeten beslutades i juni. Även ombudgetering mellan nämnder till följd av 
omorganisationer eller andra verksamhetsförändringar förekommer. 
 
 

Överläggning 
Budgetchef Jonas Agerhed går igenom förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2016 och ekonomisk planering 2017-2018: 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt tidigare beslut 
den 15 juni 2015 § 147 om Verksamhetsplan med budget för 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas driftbudgetramar 

med de åtgärder som redovisas under avsnittet ”Nämndernas 
driftbudgetramar”.  

 
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i belopp 
under avsnittet ”Förändringar per nämnd”. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade budgeterade 

intäkterna från kommunalskatt, mellankommunal utjämning och generella 
statsbidrag, baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska 
förutsättningar. De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare 
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet ”Resultaträkning”. 
 
Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas 
driftbudgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade årets 
resultat (årets resultat enligt tidigare beslut inom parentes); 2016 29,5 
(39,9) mnkr, 2017 26,6 (35,0) mnkr, 2018 -7,5 (1,7) mnkr. Den samlade 
effekten av det justerade resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.” 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg till 

respektive fokusområden och mål som redovisas under avsnittet 
”Ändringar och tillägg till fokusområden och mål”. 
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§ 110 

Kommunledningskontorets internbudget 2016 med 
nämndmål och aktiviteter 
Dnr KS 2015/1017 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Internbudget per verksamhet. 
 
Kommunledningskontorets mål och aktiviteter. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för 
verksamheten och investeringarna under 2016. Förslaget är lagt inom de 
ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan 
och budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunlednings-
kontorets verksamhet och planering för 2016 och detaljerade budgetar på 
verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen till nämndmål 
för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och 
resurser för respektive mål. 

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom förslag till 
internbudget för kommunledningskontoret.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
internbudget för 2016 med nämndmål och aktiviteter. 
 

§ 111 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 – efter oktober 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 

Bakgrund 
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för 
årets resultat på 23,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 21,1 
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 11,2 
miljoner kronor. 
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I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin 
tidigare prognos. 
 
Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 6,4 miljoner kronor (3,5 
miljoner kronor i delårsbokslutet), servicenämnden redovisar 3,4 miljoner 
kronor (enligt budget), samhällsbyggnadsnämnden redovisar 1,2 miljoner 
kronor (enligt budget), kultur- och fritidsnämnden redovisar 0,5 miljoner 
kronor (enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 1,0 miljoner 
kronor (enligt budget) och omsorgsnämnden redovisar 5,0 miljoner kronor  
(2,0 miljoner kronor).  
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
förbättring med 12,0 miljoner kronor.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor, (2,0 miljoner kronor i delårsbokslutet), 
en försämring med 0,8 miljoner kronor. 
 
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 15:29) beräknas en budgetavvikelse för skatter och 
kommunal utjämning på -17,1 miljoner kronor (-14,4 miljoner kronor i 
delårsbokslutet), en försämring med 2,7 miljoner kronor.  
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 10,0 miljoner kronor, (9,0 
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 1,0 miljoner kronor. 
 
Efter oktober månad uppgår investeringarna till 205,7 miljoner kronor (138,0 
miljoner kronor i delårsbokslutet).      
 
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en helårs-
prognos för årets resultat på 32,7 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 
30,6 miljoner kronor.  
 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 20,7 miljoner kronor.  
 
I den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i november tillförs 
8 330 miljoner kronor till kommunerna som ett stöd för att hantera den 
rådande flyktingsituationen. Åtgärden bygger på höstens överenskommelse 
mellan regeringen och allianspartierna. Kalmars andel av statsbidraget uppgår 
till 27,4 miljoner kronor. Medlen betalas ut under 2015 men får användas både 
2015 och 2016. Inriktningen är att huvuddelen av det extra statsbidraget 
intäktsförs 2016.  

Överläggning 
Urban Sparre, ekonomichef, redogör för ekonomirapporten.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 
2015 – efter oktober månad. 

§ 112 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter oktober 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Ekonomisk uppföljning per enhet efter oktober 2015. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter oktober uppgår till 76,2% jämfört mot riktvärdet 83,3%. 
Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per oktober.  
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 6,4 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Sparsamhet hos enheterna avseende verksamhetskostnader samt 
vakanta/ej återbesatta tjänster påverkar prognosen.  
 
Kommentarer till respektive enhets utfall lämnas i den ekonomiska 
sammanställningen.  

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för 
kommunledningskontorets ekonomirapport.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av uppföljningen per 
oktober. 

§ 113 

Information med anledning av flyktingsituationen 
Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport om det tillfälliga ankomstboende som Kalmar kommun ställt 
iordning för nyanlända flyktingar i väntan på placering på asylboenden. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 december 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 17 november 2015 kl. 8:30-9:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 97-101 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Christina Fosnes 
ordförande  
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Fastställande av föredragningslista 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 
- Kameraövervakning av vissa kommunala byggnader samt begäran om att 

klassa vissa fastigheter som skyddsobjekt 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 97 

Information om energitjänsteprojektet 

Bakgrund 
År 2010 startades ett stort projekt inom kommunen och bolagen i syfte att 
effektivisera och minska vår energianvändning med 20 %. Projektet har lett till 
en översyn av fastighetsbeståndet och åtgärder har vidtagits för att minska 
energianvändningen. Bland annat genom byte till lågenergilampor och LED-
belysning, närvarostyrd belysning, upprustning av tvättstugor och byte av 
fönster.  

Överläggning 
Magnus Laneborg, serviceförvaltningen, och Anders Persson från Caverion 
lämnar en lägesrapport kring arbetet med energitjänsteprojektet som ska vara 
avslutat den 31 december 2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 98 

Stopp och utfasning av produkter med tillsatser av 
mikroplaster samt svar på motion från Patricia 
Vildanfors (MP) om att säga nej till mikroplaster 
Dnr KS 2015/0896 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 november 2015. 
 
Motion den 14 oktober 2015. 

Bakgrund 
Mikroplaster är ett växande globalt problem, speciellt i våra vatten. I budget 
2016 har getts ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 
barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och service-
nämnden att ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut 
farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö 
som möjligt. I det arbetet kommer man även att se över användandet av plaster 
i förskoleverksamhet. Redan tidigare har förskolors leksaker inventerats och 
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vissa giftiga leksaker har fasats ut. Detta minimerar mängden mikroplaster från 
slitage i barnens miljö. Redovisning av arbetet kommer att ske till berörda 
nämnder samt en sammanfattning i framtida Miljöbokslut.  
 
Kommunfullmäktige i Göteborg tog i juni beslutet att upphöra med inköp, 
användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. Utifrån 
detta har den politiska majoriteten i Kalmar kommun gett strategen för 
ekologisk hållbarhet i uppdrag att undersöka möjligheterna för Kalmar 
kommun att fatta ett liknande beslut.  
 
Det har framkommit att inga av de hygienprodukter som kommunen köper in 
idag innehåller tillsatta mikroplaster. För att fastställa att inga produkter med 
tillsatta mikroplaster köps in finns dock behov av att undersöka även andra 
produktgrupper. Utifrån detta föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt 
servicenämnden att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att 
kommunens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och 
spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. 
 
Härefter har en motion inkommit från Patricia Vildanfors (MP) om att fasa ut 
och stoppa användningen av produkter med tillsatser av mikroplaster och 
föreslår:  
- Att Kalmar kommun stoppar alla inköp av produkter med tillsatser av 

mikroplast och fasar ut de produkter som innehåller mikroplaster som 
används i verksamheten. 

- Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en 
redovisning under 2016 om hur arbetet med att få bort produkterna med 
mikroplaster har fortskridit. 

- Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att efter samråd med andra 
berörda aktörer återkomma med en redovisning under 2016 om vilka andra 
åtgärder som behöver genomföras inom kommunen för att förhindra 
spridning av mikroplaster i naturen. 

 
Då ett uppdrag att undersöka dessa saker tidigare getts till kommunlednings-
kontoret och ett stopp föreslås införas föreslås att det även är svaret på 
motionen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att arbetsutskottet ska besluta i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att kommunens verksamheter snarast 
upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av 
mikroplaster. 
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Kommunfullmäktige beslutar att detta även ska utgöra svar på Patricia 
Vildanfors (MP) motion om att säga nej till mikroplaster och att motionen 
därmed anses vara besvarad.  
 

§ 99 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om tidig och tydlig 
inbjudan till nyblivna medborgare 
Dnr KS 2015/0639 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 november 2015. 
 
Motion den 9 juli 2015. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) föreslår i en motion att inbjudan till medborgar-
ceremonin ska skickas i direkt anslutning till medborgarskapet, att relevant, 
även lokal, information lämnas i samband med inbjudan, att samtliga politiska 
partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin och att ett lokalt kulturellt 
inslag får inrama ceremonin. 
 
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
 
Sedan 1 april 2015 ska varje kommun minst en gång per år anordna en 
ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya 
medborgarskap. Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den 
som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de 
senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än 
vid födelsen och inte tidigare bjudits in till en sådan ceremoni. Kalmar 
kommun har dock varit en pionjär i detta avseende då kommunen, i anslutning 
till nationaldagsfirandet den 6 juni, har uppvaktat och anordnat ceremonier för 
nya medborgare sedan mitten av 1990-talet. 
 
Under 2014 har 261 personer bosatta i Kalmar kommun fått medborgarskap. 
Samtliga dessa har fått en personlig inbjudan till ceremonin. I snitt så är det 
cirka 60 personer som väljer att delta i ceremonin varje år.  
 
Kommunen känner inte till när en individ fått medborgarskap utan väljer att en 
gång per år, inför inbjudan till den årliga medborgarskapsceremonin, köpa 
dessa uppgifter från Skatteverket.  
 
Vad som är relevant information kan variera mycket beroende på individens tid 
i Sverige. En del söker om medborgarskap efter att de bott här i 15-20 år, en 
del efter 5-6 år och en del ansöker inte överhuvud taget om medborgarskap.  
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När det gäller inbjudan till ceremonin så har politiska partier i arbetsutskottet 
fram tills nu fått en inbjudan med möjlighet att delta men ser positivt på att en 
ledamot från de partier som är representerade i kommunfullmäktige bjuds in 
och ges möjlighet att delta i ceremonin framöver. 
 
Frågan om ökat kulturellt inslag är alltid aktuell och nya möjligheter kring 
firandet diskuteras ständigt utifrån de ekonomiska resurser som finns.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons motion om tidig och tydlig inbjudan till nya 
medborgare.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

§ 100 
Kameraövervakning av vissa kommunala byggnader 
samt begäran om att klassa vissa fastigheter som 
skyddsobjekt Dnr KS 2015/0903 

Handlingar 
Skrivelse från den politiska majoriteten den 16 november 2015. 

Bakgrund 
Som ett led i skydda boenden för ensamkommande flyktingbarn och övriga 
anläggningar föreslås att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om kamera-
övervakning av samtliga boenden för ensamkommande flyktingbarn, samtliga 
ankomstboenden samt samtliga asylboenden. Tidigare erfarenhet visar att 
kameror har en dämpande effekt på skadegörelse, exempelvis har över-
vakningen på Stagneliusskolan gett ett bra resultat.   

Förutom kameraövervakning föreslås att kommunen ansöker om att 
länsstyrelsen ska ta beslut om att klassa utvalda fastigheter som skyddsobjekt. 
Skyddsobjekt är benämning på vissa byggnader, andra anläggningar, områden 
och andra objekt som enligt skyddslag (2010:305) kan behöva förstärkt skydd 
mot sabotage, terroristbrott, spioneri samt röjande i andra fall av hemliga 
uppgifter som rör totalförsvaret, och grovt rån. Skyddslagen innehåller också 
bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att arbetsutskottet ska besluta i 
enlighet med den politiska majoritetens förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
ansöka om kameraövervakning av samtliga boenden för ensamkommande 
flyktingbarn, samtliga ankomstboenden samt samtliga asylboenden.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
ansöka om att länsstyrelsen ska besluta att klassa utvalda fastigheter som 
skyddsobjekt.  
 

§ 101 

Information med anledning av flyktingsituationen 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport kring de pågående flyktingsströmmarna och det tillfälliga 
ankomstboendet som Kalmar kommun ställt iordning för nyanlända flyktingar 
i väntan på placering på asylboenden.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.   
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 11 november 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 86-91 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 86 

Lägesrapport för arbetet med att halvera arbets-
lösheten 
Dnr KS 2015/0547 

Överläggning 
Arbetsutskottet beslutade i juni 2015 att godkänna en avsiktsförklaring mellan 
Kalmar kommun och arbetsförmedlingen med syfte att kraftigt sänka 
kommunens arbetslöshet.  
 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef kansli- och omvärldsenheten, lämnar en 
lägesrapport kring arbetet med att halvera arbetslösheten.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 87 

Lokal överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa ungdomar 
Dnr KS 2015/0548 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2015. 
 
Förslag till Lokal överenskommelse mellan Kalmar kommun och 
Arbetsförmedlingen Kalmar om samverkan för att minska ungdoms-
arbetslösheten, den 21 oktober 2015. 

Bakgrund 
Den 16 juni 2015 undertecknade Kalmar kommun och arbetsförmedlingen en 
avsiktsförklaring om att teckna en överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa unga.  
 
Ett utkast till lokal överenskommelse finns nu framtagen i samverkan mellan 
kommunen och arbetsförmedlingen. Överenskommelsen följer den mall som 
Delegationen för unga till arbete (Dua) tagit fram och består av tre delar; en 
kartläggning av målgruppen, en redovisning av befintliga insatser och en 
redovisning av de verksamheter som ska bedrivas i samverkan mellan 
kommunen och arbetsförmedlingen.  
 
Överenskommelsen ska senast den 30 oktober 2015 skickas till Dua för 
yttrande. Därefter finns möjlighet att söka statsbidrag av Dua för insatser som 
ska bedrivas i samverkan. 

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet, redogör för ärendet.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att lokal överenskommelse mellan 
Kalmar kommun och arbetsförmedlingen skickas till Dua (Delegationen för 
unga till arbete) för yttrande.  

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”De sociala konsekvenserna av att inte få ett jobb är oacceptabla. Arbete är 
kittet som håller ihop vårt samhälle och alla ska kunna känna hopp om en 
arbetsgemenskap och en egen försörjning. Den politik som nu aviseras av 
regeringen är skadlig för framväxten av arbeten, och leder dessutom till att allt 
färre ska betala för allt fler. I Kalmar kommun ger besparingar på skolan och 
förebyggande socialt arbete för unga att allt fler hamnar i arbetslöshet. 
 
Att ta med ena handen och ge med den andra, leder till en mängd administra-
tivt arbete i kommunen för att få del av de nya pengarna.  
 
En annan politik vore det bästa, men Folkpartiet säger nu ett ja till en lokal 
överenskommelse för att varaktigt minska ungas arbetslöshet, vilket borde vara 
självklart utan nya bidrag.  
 
Det effektivaste vore dock en politik med mer resurser till en befintlig 
kommunal verksamhet som leder direkt från utbildning till arbete. Fokus för 
Folkpartiet liberalerna är en kunskapsskola med tidig läsa, skriva, räkna garanti 
i trygg miljö, med stöd av fler särskilt utbildade studie- och yrkesvägledare som 
tidigt kan se ungdomars begåvning och intresse, och tidigt i grundskolan kan 
vägleda dem till framtidens jobb.” 
 

§ 88 

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern 
kontroll 
Dnr KS 2015/0918 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2015. 
 
Reglemente för intern kontroll. 
 
Riktlinjer för intern kontroll.  

Bakgrund 
Reglementet för intern kontroll beslutades senast av kommunfullmäktige år 
2000. Reglementet har nu uppdaterats med en definition av intern kontroll 
samt förändringar i organisationen av intern kontroll. 
 
Definitionen beskriver hur kontrollen ska utformas samt vad som är god intern 
kontroll för Kalmar kommun. Reglementet har också uppdaterats med att 
kommunstyrelsen ska, utifrån reglementet, utfärda riktlinjer för den interna 
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kontrollen. Ett förslag på riktlinjer för intern kontroll har därför tagits fram där 
organisation, utformning och funktion beskrivs. 
 
Syftet med att definiera intern kontroll och ta fram riktlinjer är ett led i förnyat 
arbetsätt med systematiska riskanalyser som ska ligga till grund för nämndernas 
internkontrollplaner.  

Överläggning 
Anna Johansson, redovisningschef, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för intern kontroll. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för intern kontroll.  
 

§ 89 

Ansökan om medel ur utvecklingsprojekt ”Social 
hållbarhet” – ansökningsperiod 1 oktober 2015 
Dnr KS 2015/0844 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 oktober 2015. 
 
Social hållbarhet – underlag för bedömning. 
 
Ansökningar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området 
social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheter inom Kalmar kommun 
söka pengar. En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltnings-
cheferna som därefter lämnar förslag till beslut med motivering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar det slutliga beslutet.  
 
Till ansökningsomgången 1 oktober 2015 inkom fyra ansökningar: 
 
1. Kommungemensam resurs för psykisk hälsa:  

Ansökan från kommunledningskontoret på 200 000 kronor.  
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Stämmer väl överens med syftet hur utvecklingsprojektets pengar ska 
användas. Psykisk ohälsa är ett område som är i behov av stora insatser. 
 

2. Stödjande social infrastruktur: 
Ansökan från samhällsbyggnadskontoret på 400 000 kronor. 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Stämmer väl överens med syftet hur utvecklingsprojektets pengar ska 
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användas. Ett aktuellt område som kan ge mycket stora effekter.  
 

3. Förebyggande arbete mot nätmobbning: 
Ansökan från Södermöre kommundelsförvaltning på 15 000 kronor. 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med motiveringen: 
Arbetet med att motverka kränkningar är mycket viktigt, men pengar till 
bussar är inte primärt utvecklingsprojektets syfte. 
 

4. Att möta funktionshindrade i detaljhandel och serviceyrken: 

Ansökan från kommunledningskontoret på 150 000 kronor.  
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Ett område där insatser behövs. Kanske behövs fler insatser än att göra en 
film, men detta kan vara en "uppstart". 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kvalitets- och miljösamordnare, redogör för ärendet.   
 
Under överläggningen föreslår Anders Andersson (C), med instämmande av 
Johan Persson, (S), Inger Hilmansson (FP), Bertil Dahl (V) och Christina 
Fosnes (M), att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med förvaltningschefernas 
förslag med tillägget att även bifalla ansökan från Södermöre kommundels-
förvaltning om förebyggande arbete mot nätmobbning. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att bevilja medel för 
samtliga ansökningar till ansökningsomgång 1 oktober 2015 inom projektet 
social hållbarhet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bevilja medel för följande projekt 
inom social hållbarhet: 

- ”Kommungemensam resurs för psykisk hälsa” – 200 000 kronor 
- ”Stödjande social infrastruktur” – 400 000 kronor 
- ”Förebyggande arbete mot nätmobbning” – 15 000 kronor 
- ”Att möta funktionshindrade i detaljhandel och serviceyrken” – 

150 000 kronor. 
 

§ 90 

Redovisning av uppdrag om insatser på flykting-
förläggningar i Kalmar för att påskynda integrations-
processen 
Dnr KS 2015/0871 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 september 2015 att sända 
ett förslag till handlingsplan för integration på remiss till kommunens nämnder 
och bolag.  
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Samtidigt beslutades att ge chefen för kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet Ann-Mari Nilsson i uppdrag att under hösten 2015 återkomma 
till arbetsutskottet med konkreta förslag på åtgärder på ytterligare insatser som 
kan göras för att på kort sikt, för framförallt asylsökande, påskynda 
integrationsprocessen i kommunen. 

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef för kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet, informerar om att uppdraget att ta fram konkreta förslag på 
åtgärder för att påskynda integrationsprocessen i kommunen ingår och 
redovisas i den strategi som tagits fram med anledning av flyktingsituationen 
(dnr KS 2015/0903) som beslutades av arbetsutskottet den 20 oktober 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 91 

Information med anledning av flyktingsituationen 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport kring de pågående flyktingströmmarna och hur det påverkar 
Kalmar kommun. Ledamöterna i arbetsutskottet kommer att få löpande 
information om kommunens flyktingmottagande.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 december 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 8 december 2015 kl. 10:00-11:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 74-86 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Johan Persson 
ordförande  
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§ 74 

Information om ny bad- och friskvårdsanläggning 
Dnr KS 2015/0044 

Bakgrund 
Efter utförda undersökningar av Kalmars simhall som visat på brister med 
behov av omfattande renoveringar presenterades en förstudie för kommun-
styrelsen den 3 februari 2015 med uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter, 
kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för en ny simhall i Kalmar. 
Kommunstyrelsen beslutade utifrån redovisad förstudie att fem vidare 
utredningar skulle tas fram rörande placering, modell för upphandling, 
framtidens Kalmar Sportcenter, simhallen i investeringsbudgeten 2016 och 
alternativa ägar- och driftsformer. 

Överläggning 
Susanne Söderberg, kommunledningskontoret, och Erik Meyer, samhälls-
byggnadskontoret, redogör för den lokaliseringsutredning som gjorts där 
Tallhagen och Snurrom utmärkt sig som särskilt intressanta platser och som 
bedöms som aktuella att utreda vidare. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 75 

Vatten- och avloppsplan – tematiskt tillägg till Kalmar 
kommuns översiktsplan 
Dnr KS 2015/0385 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 december 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 november 2015, § 224. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 2 november 2015. 
 
Förslag till Vatten- och avloppsplan. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret och 
Kalmar Vatten AB tagit fram ett förslag till en vatten- och avloppsplan som ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen har varit på samråd under våren 
2014. Efter revidering ställdes den ut under våren 2015. De synpunkter som 
kom in under utställningstiden föranledde redaktionella justeringar av planen, 
vilka redovisas i ett särskilt utlåtande enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap  
17 §. Till handlingarna hör också en särskild sammanställning enligt miljö-
balken 6 kap 16 §. 
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Planen ska ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge 
riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt vara underlag för åtgärdsarbete.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till Vatten- och avloppsplan som ett tematiskt tillägg till Kalmar 
kommuns översiktsplan.  

Överläggning 
Anna Carnelius, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till Vatten- och 
avloppsplan.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Vatten- och avloppsplan – tematiskt 
tillägg till Kalmar kommuns översiktsplan.  
 
Kommunfullmäktige upphäver därmed tidigare beslutad dagvattenpolicy. 
 

§ 76 

Information om investeringar 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag från barn- och ungdomsförvaltningen 
att ta fram underlag för om- och tillbyggnad av Djurängsskolan utifrån nya 
behov. Med anledning av skolans underhållsbehov och låga energivärden har 
serviceförvaltningen valt att arbeta fram en helhetsbild över behoven. Denna 
bild visar på ett totalt ombyggnadsbehov som har utökats i flera väsentliga 
delar. Behovet av en ny förskola i området har också öppnat upp möjligheter 
att skapa synergier mellan de båda projekten. 

Överläggning 
Gunilla Svensson informerar om den pågående planeringen för Djurängs-
skolans ombyggnad och den samlade bedömningen visar på två möjliga 
alternativ: 
Alternativ 1: Skolan rivs och ersätts med nya lokaler. 
Alternativ 2: Ombyggnad av befintliga lokaler enligt genomförd projektering.  
 
Serviceförvaltningen planerar att inleda projektering enligt alternativ 1 då detta 
bedöms mer ändamålsenligt, mer kostnadseffektivt och ger en bättre arbets-
miljö.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 77 

Information om snabbt uppförda bostäder i Kalmar 
kommun 

Överläggning 
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret och Pär Svanfeldt, kommun-
ledningskontoret, redogör för områden som kan vara lämpliga att uppföra 
bostäder på med utgångspunkten att bostäderna ska vara färdigställda under 
2016. Pär Svanfeldt informerar om att dialog med intresserade byggherrar 
påbörjas under kommande vecka. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 78 

Information om Kalmar kommuns överläggning med 
Kalmar Länstrafik gällande enhetstaxan 

Överläggning 
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om Kalmar kommuns 
överläggning med Kalmar Länstrafik gällande enhetstaxan.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 79 

Planbesked för fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14, 
Kvarnholmen 
Dnr KS 2015/0746 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Planbesked yttrande. 
 
Begäran om planbesked. 
 
Skisser m.m. 
 
Ansökan om ändring av detaljplan. 

Bakgrund 
Byggnads AB NJ Andersson & Son inkom den 27 augusti 2015 med en 
begäran om planändring för att möjliggöra en hotellutbyggnad på fastigheten 
Tenngjutaren 3. Den sökande anser att det även finns några andra begränsande 
regleringar som borde ses över vid planändring.  
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Sökanden önskar planläggning för bostäder, handel, kontor och hotell. Den 
tillkommande bebyggelsen ska inrymma 42 nya hotellrum, spa- och konferens-
del samt lokaler för restauranger och butiker i gatuplan. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt 
område. Detaljplanen är prioriterad på plats 40 i kommunens gällande 
prioritering av detaljplaner. 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14 på Kvarnholmen. Detaljplanen beräknas 
antas under fjärde kvartalet 2016. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 80 

Planbesked för fastigheten Halltorp 6:4 
Dnr KS 2015/0677 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Planbesked yttrande. 
 
Ansökan om planbesked. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Södermöre pastorat inkom den 18 november 2014 med en ansökan om 
planbesked för fastigheten Halltorp 6:4.  
 
Den sökande önskar ändra berörd del av gällande detaljplan som redovisar 
kvartersmark för allmänt ändamål för att kunna möjliggöra försäljning och 
avstyckning av Halltorps prästgård till bostad. Projektet medför ett tillskott på 
1-2 lägenheter i Halltorp och bedöms utveckla den kulturhistoriskt värdefulla 
kyrkomiljön på ett positivt sätt. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt 
område. 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Halltorp 6:4. Detaljplanen beräknas antas under fjärde kvartalet 
2017. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap. 2-5§ och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 81 

Planbesked för del av fastigheten Rockneby 3:4, 
Revsudden 
Dnr KS 2015/1077 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Planbesked yttrande. 
 
Ansökan om planbesked. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Rockneby 3:4 har via PBL arkitekt KB ansökt om att 
planlägga för cirka 25 enbostadshus (villatomter) inom del av fastigheten. 
 
Berört område är enligt gällande översiktsplan endast delvis utpekat för nya 
bostäder. Ny bostadsbebyggelse prioriteras främst längs Revsuddevägen och 
befintligt vägnät och som komplettering och förtätning. I kommunens 
översiktsplan rekommenderas att ny fördjupad översiktsplan tas fram för 
området Rockneby-Skäggenäshalvön som bättre kan svara upp mot dagens 
förväntningar och behov. Ett detaljplanearbete inom berört område anses bör 
föregås av en fördjupad översiktsplan för ett större område. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att detaljplan 
inte ska påbörjas för ansökt område.  
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete inte ska påbörjas 
för del av fastigheten Rockneby 3:4, Revsudden.. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
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§ 82 

Planbesked för del av fastigheten Söregärde 2:3, 
Revsudden 
Dnr KS 2015/1078 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Planbesked yttrande. 
 
Ansökan om planbesked. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Söregärde 2:3 har via PBL arkitekt KB ansökt om att 
planlägga för cirka 35 enbostadshus (villatomter) inom del av fastigheten.  
 
Berört område är enligt gällande översiktsplan inte utpekat för nya bostäder. 
Ny bostadsbebyggelse prioriteras främst längs Revsuddevägen och befintligt 
vägnät och som komplettering och förtätning. I kommunens översiktsplan 
rekommenderas att ny fördjupad översiktsplan tas fram för området 
Rockneby-Skäggenäshalvön som bättre kan svara upp mot dagens förvänt-
ningar och behov. Ett detaljplanearbete inom berört område anses bör föregås 
av en fördjupad översiktsplan för ett större område. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att detaljplan 
inte ska påbörjas för ansökt område.  
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete inte ska påbörjas 
för del av fastigheten Söregärde 2:3, Revsudden. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 83 

Markreservation för del av fastigheten Svaneberg 2:10 
Dnr KS 2015/0878 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Karta.  
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Bakgrund 
WaNos Svaneberg AB har lämnat in en begäran om markreservation för del av 
fastigheten Svaneberg 2:10 intill deras nuvarande fastighet Kultivatorn 2. 
WaNos Svaneberg AB vill på platsen uppföra ytterligare verksamhets- och 
kontorslokaler i likvärdigt utförande som deras befintliga byggnad.  
 
WaNos Svaneberg AB (ConnectMedia) verkar inom reklam, media och 
webbbranschen. Inom de två närmaste åren är de i behov av att nyanställa 
cirka 10-15 medarbetare för att täcka framtidens behov. För att kunna utöka 
sin verksamhet behöver de ytterligare lokaler.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2016. Innan denna löper 
ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningarna för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering. Området för markreservationen är cirka 3 200 kvadratmeter. 
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick detaljplanen för det här området prioritering 12. Detaljplanen 
har varit utställd för granskning. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Svaneberg 2:10 för WaNos Svaneberg AB (org.nr 556802-4276). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2016. 
 

§ 84 

Markreservation för del av fastigheten Ljungby 16:236, 
södra Ljungbyholm 
Dnr KS 2015/1035 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2015. 
 
Skissförslag av B Granbergs Bostads AB. 
 
Översiktskarta. 
 
Plankarta till detaljplan, granskningshandling. 

Bakgrund 
B Granbergs Bostads AB har genom arkitekt Bo Thunberg Arkitektkontor AB 
tagit fram skiss på hur del av fastigheten Ljungby 16:236 söder om Byvägen i 
Ljungbyholm kan bebyggas. Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med 
lägenheter, totalt arton hyreslägenheter. 
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Byggnaderna kommer att byggas i trä och med träfasad. Varje byggnad 
kommer att innehålla 4-6 lägenheter i två plan. Lägenheterna blir i två storlekar 
2 1/2 r o k och 3 r o k. Bolaget avser att både bygga och förvalta lägenheterna. 
 
Området är ca 4 000 m2. Detaljplanearbete pågår och kommunlednings-
kontorets projekt - och exploateringsenhet kommer att begära avstyckning av 
tomtmark för flerbostadshus efter det att planförslaget för del av Ljungby 
16:236 har vunnit laga kraft. Särskilt försäljningsbeslut kommer att fattas senare 
efter det att byggprojektet kommit igång. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Ljungby 16:236 för 
B Granbergs Bostads AB till längst sex månader efter det att detaljplan för 
området har vunnit laga kraft. 
 

§ 85 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7  
Dnr KS 2014/0758 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Markanvisningsavtal. 

Bakgrund 
Som ett led i startarbetet av detaljplanen för Folkets park gick kommun-
ledningskontoret under våren 2013 ut med en öppen förfrågan till regionens 
näringsliv och bostadsföretag om tankar och utvecklingsidéer för området. 
Syftet var att se om det fanns företag eller andra organisationer som skulle 
kunna tänka sig att utveckla området med någon typ av verksamhet i parken. 
Tre intresseförslag kom in, ett från LW Fastigheter i Kalmar AB och ett från 
Skanska Sverige AB, båda ville utveckla platsen med bostäder. Det tredje 
intresseförslaget kom från en grupp som ville bevara folkparken men utveckla 
den med nya verksamheter. Det senare förslaget föll bort i urvalet eftersom det 
saknade finansiering. Kommunen valde därför att gå vidare med LW och 
Skanska som intressenter i detaljplanen. 
 

Under hösten 2013 och våren 2014 kompletterades underlaget för detaljplanen 
med nya utredningar vilket fick en konsekvens att exploateringsmöjligheterna i 
parken begränsades. Kommunstyrelsen beviljade därför istället en mark-
reservation på ett område i folkparkens omgivningar. Detta skedde den 23 
september 2014 och omfattar 1800 m2 på del av fastigheten Sandås 2:7. 
Detaljplanen kommer uppskattningsvis rymma ett 25-tal bostäder på området, 
eventuellt med handel i bottenplanet. Bostäderna planeras upplåtas med 
hyresrätt. 
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Markreservationen ska nu ersättas med ett markanvisningsavtal som ska 
tecknas mellan parterna. Avtalet ska reglera villkor och förutsättningar för 
framtagande och genomförande av detaljplanen. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal mellan 
Kalmar kommun och LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556239-7272). 
 

§ 86 

Förnyad markreservation för del av fastigheterna 
Rinkaby 6:46, 11:4 och 15:11, Rinkabyholm 
Dnr KS 2015/0471 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att bevilja Bovieran AB en mark-
reservation inom det kommande stadsutvecklingsområdet i Rinkabyholm.  
 
Bovieran har sedan 2009 byggt tretton anläggningar i Sverige, varav en i 
området Funkabo i Kalmar. Eftersom intresset för bostäderna är stort i 
Kalmar är bolaget nu intresserade av att uppföra ytterligare en anläggning i 
kommunen. Varje Bovierananläggning är identisk och innehåller 48 lägenheter 
som upplåts med bostadsrätt till boende som är +55 år. Huset består av tre 
våningar (tre byggnadskroppar) som omsluter en 1640 kvadratmeter stor 
inglasad vinterträdgård.  
 
Markreservationen avser 7 500 kvadratmeter inom fastigheterna Rinkaby 6:46, 
11:4 och 15:11. För området pågår arbete med ny detaljplan.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förnyar markreservationen för Bovieran AB 
(org.nr 556683-9584) för del av fastigheterna Rinkaby 6:46, 11:4 och 15:11. 
Markreservationen ska gälla till och med 31 maj 2016. 
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§§ 67-73 
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§ 67 

Försäljning av fastigheten Oxhagen 2:3, Gamla 
industriområdet 
Dnr KS 2015/0960 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 oktober 2015. 
 
Översiktskarta. 
 
Karta ur köpekontrakt med Trafikverket. 
 
Skiss ur bygglovhandling, Tågserviceanläggning. 

Bakgrund 
Byggnation av Kalmars nya tågserviceanläggning pågår sedan i somras vid 
Kalmar södra bangård. Anläggningen kommer att bli ca 100 meter lång och 
innehålla två servicespår. Utvändigt kommer ett tredje spår att anläggas där en 
tvättanläggning kommer att placeras. Anläggningen kommer att kunna hantera 
både dieseldrivna och elektriska fordon och planeras att vara klar att tas i drift i 
september 2016.  
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringssenhet har erbjudit 
KIFAB i Kalmar AB att köpa fastigheten som har en areal på 11 786 m2. Efter 
förhandling har bolaget accepterat erbjudandet om att köpa fastigheten för ett 
belopp om 2 930 000 kronor. Köpesumman motsvarar det förvärvspris, med 
tillägg av kommunens administrativa kostnader, som erlades till Trafikverket 
förra året för köp av ett område för lokal tågserviceverkstad. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Oxhagen 2:3 för 2 930 000 kronor till 
KIFAB i Kalmar AB (org. nr 556019-9894).  
 

§ 68 

Markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1 
Dnr KS 2015/1021 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Karta. 
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Bakgrund 
BoLaget i Kalmar – Förening för Gemensamhetsboende har lämnat in en 
begäran om markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1, intill 
Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. BoLaget i Kalmar vill på platsen 
bygga ett gemensamhetsboende innehållande totalt 25-30 lägenheter.  
 
BoLaget i Kalmars mål är att arbeta för boende som bygger på social 
gemenskap, delaktighet och trygghet och vänder sig till dem som befinner sig i 
andra halvan av livet. Upplåtelseformen kan vara antingen bostadsrätt eller 
kooperativ hyresrätt. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 januari 2016. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering. Området för markreservationen är cirka 2 200 kvadratmeter.  
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick detaljplanen för det här området prioritering 19. Detaljplanen 
beställs av kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 för BoLaget i Kalmar – Förening för Gemensamhets-
boende (org.nr 802488-0893). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 januari 2016. 
 

§ 69 

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun 
och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.  
Dnr KS 2015/0927 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 oktober 2015. 
 
Arrendeavtal. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kalmar Golfklubb bildades 1947 och på 150 hektar mark finns bland annat två 
18-håls golfbanor. Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor per år och har 
14 heltidsanställda. Förra året (2014) hade Kalmar Golfklubb ca 7 000 gäster 
som kom för att spela. Det innebär intäkter för golfklubben men också intäkter 
till Kalmar då många bor på hotell, äter på restaurang samt upplever Kalmar. 
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Golfklubben har idag 2 600 medlemmar varav 10 % är junior och ungdomar. 
Målsättningen är att 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för del av fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. mellan Kalmar kommun och Kalmar 
Golfklubb (orgnr. 832400-1091).  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  
 

§ 70 

Svar på motion från Jonas Lövgren (M) om 
bostadspolitisk strategi 
Dnr KS 2015/0362 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2015. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kommun-
direktören i uppdrag att utarbeta ett förslag till bostadspolitisk strategi och att 
förslaget läggs fram inför kommunfullmäktige under 2016.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar för att åstadkomma en god bostadsförsörjning för 
samtliga grupper i samhället. Det är av största vikt att nämnder och bolag 
samarbetar och att arbetet sker i dialog med medborgare, fastighetsägare samt 
andra viktiga aktörer och institutioner. Kommunens intentioner vad gäller 
planering på såväl strategisk som operativ nivå ska tydligt kommuniceras 
externt. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att nuvarande arbetssätt, med den 
under året tillkomna modellen för prioritering av detaljplaner, uppnår det som 
Jonas Lövgren beskriver i motionen.  
 
Kommunens långsiktiga intentioner vad gäller bostadsförsörjning finns tydligt 
beskrivna i översiktsplanen för Kalmar kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2013. Kalmar har blivit nationellt uppmärksammade och 
inbjudna som föreläsare vid mässor och seminarier för arbetet med 
medborgardialog kopplat till översiktlig planering i samband med framtagandet 
av översiktsplanen.  
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Kommunens översiktliga planering ger en genomarbetad, tydlig och väl 
förankrad grund att stå på vad gäller bostadsförsörjningen de kommande 
femton åren. Översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.  
 
I Kalmar beslutas kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen årligen i 
samband med budgetarbetet. För närvarande är riktlinjerna bland annat att 
kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör en årlig produktion av 
minst 400 bostäder, en blandad bebyggelse där aktörer som satsar på 
hyresrätter ska prioriteras och att fler tomter ska erbjudas i områden med högt 
söktryck genom den kommunala tomtkön.  
 
Därefter ska riktlinjerna appliceras i arbetet med att prioritera vilka detaljplaner 
kommunen ska arbeta med för att uppnå god bostadsförsörjning. Samhälls-
byggnadskontoret har i samarbete med kommunledningskontoret utvecklat en 
modell för prioritering av detaljplaner. Modellen bygger på sju prioriterings-
grunder; Demografi, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktig, volym, 
genomförbarhet, kommunal ekonomi och personal. Prioriteringen görs två 
gånger per år, i april samt oktober och tillämpades för första gången i april 
2015.  
 
Modellen och beslutet om en prioritetsordning för detaljplaner medför att 
kommunens intentioner på kortare sikt blir tydlig för såväl parterna på 
bostadsmarknaden som medborgarna. Modellen gör också att det blir tydligt på 
vilka grunder kommunstyrelsens planutskott fattar beslut. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det för närvarande inte behövs 
ytterligare ett separat dokument som innehåller en bostadspolitisk strategi.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Jonas Lövgrens (M) motion om bostadspolitisk strategi för 
Kalmar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 71 

Svar på motion från Inger Hilmansson (L) - Förstärk det 
som gör Kalmar attraktivt 
Dnr KS 2015/0850 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 
 
Motion från Inger Hilmansson (FP) den 30 september 2015. 
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Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att en bostadsförsörjningsplan med 
mål, prognos och riktlinjer för Kalmar kommun ska utarbetas i enlighet med 
motionens intentioner. Vidare föreslår Inger Hilmansson att en bostads-
försörjningsplan kan läggas fram för beslut i Kalmar kommunfullmäktige före 
sommaren år 2017 eller vid tidpunkt som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar för att åstadkomma en god bostadsförsörjning för 
samtliga grupper i samhället. Det är av största vikt att nämnder och bolag 
samarbetar och att arbetet sker i dialog med medborgare, fastighetsägare samt 
andra viktiga aktörer och institutioner. Kommunens intentioner vad gäller 
planering på såväl strategisk som operativ nivå ska tydligt kommuniceras 
externt. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att nuvarande arbetssätt, med den 
under året tillkomna modellen för prioritering av detaljplaner, uppnår det som 
Inger Hilmansson beskriver i sin motion.  
 
Kommunens långsiktiga intentioner vad gäller bostadsförsörjning finns tydligt 
beskrivna i översiktsplanen för Kalmar kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2013. Kalmar har blivit nationellt uppmärksammade och 
inbjudna som föreläsare vid mässor och seminarier för hur vi arbetade med 
medborgardialog kopplat till översiktlig planering i samband med framtagandet 
av översiktsplanen.  
 
Kommunens översiktliga planering ger en genomarbetad, tydlig och väl 
förankrad grund att stå på vad gäller bostadsförsörjningen de kommande 
femton åren. Översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.  
 
I Kalmar beslutas kommunens riktlinjer årligen i samband med budgetarbetet. 
För närvarande är riktlinjerna bland annat att kommunen ska ha en plan-
beredskap som möjliggör en årlig produktion av minst 400 bostäder, en 
blandad bebyggelse där aktörer som satsar på hyresrätter ska prioriteras och att 
fler tomter ska erbjudas i områden med högt söktryck genom den kommunala 
tomtkön. Vidare poängteras att kommunen ska ha ett socialt hållbarhets-
perspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet och sociala 
problem. 
 
Därefter ska riktlinjerna appliceras i arbetet med att prioritera vilka detaljplaner 
kommunen ska arbeta med för att uppnå god bostadsförsörjning. Samhälls-
byggnadskontoret har i samarbete med kommunledningskontoret utvecklat en 
modell för prioritering av detaljplaner. Modellen bygger på sju prioriterings-
grunder; Demografi, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktig, volym, 
genomförbarhet, kommunal ekonomi och personal. Prioriteringen görs två 
gånger per år, i april samt oktober och tillämpades för första gången i april 
2015.  
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Modellen och beslutet om en prioritetsordning för detaljplaner medför att 
kommunens intentioner på kortare sikt blir tydlig för såväl parterna på 
bostadsmarknaden som medborgarna.  
 
De fyra först nämnda prioriteringsgrunderna bottnar i översiktsplanen och 
kommunens verksamhetsplan. Aktuella dokument och bedömningsgrunder 
finns tillgängliga externt och är väl förankrade. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det för närvarande inte behövs 
ytterligare ett separat dokument i form av en bostadsförsörjningsplan.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Förstärk det som gör Kalmar 
attraktivt.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 72 

Information om snabbt uppförda bostäder i Kalmar 
kommun 

Överläggning 
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson och stadsarkitekt Björn Strimfors 
informerar om möjligheterna till snabb produktion av bostäder på olika platser 
i kommunen.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 73 

Stadsarkitekten informerar 
 

Ärendet utgår då ingen information finns att lämna.  
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 november 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 10:00-11:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 60-66 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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§ 60 

Markreservation för del av fastigheten Smedby 1:3 
Dnr KS 2015/0823 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2015. 
 
Karta över Smedby 1:3. 
 
Ansökan om markreservation. 

Bakgrund 
KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) är i behov av att förändra sin 
verksamhet som idag bedrivs på Tegelviken och ansöker om markreservation för 
en återvinningscentral på en yta om ca 32 000 m2 på fastigheten Smedby 1:3 i 
Flygstaden. Övrig verksamhet (administration, insamlingsverksamhet m.m.) 
avses att flyttas till Moskogens avfallsanläggning. 
 
På återvinningscentralen planeras att uppföra en tvåvåningsbyggnad som ska 
inrymma mellanlagring för återbruksmaterial samt ytor för kontor, personalrum, 
förråd och garage m.m. Det planeras också för ett antal betongfack samt 
containerplatser för mellanlagring av avfall. Även en damm för omhänder-
tagande av dagvatten kommer att anläggas. In- och utfart kommer att ske via 
Logistikvägen.   
 
Under hösten 2015 inleds miljöprövningen för verksamheten vilken förväntas ta 
ca 1,5 år. Byggnationen förväntas komma igång under senare delen av 2017 och 
anläggningen beräknas vara färdig under 2018. 
 
Kommunens ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” anger att 
kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då ”det finns en intressent 
för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och kommunen 
bedömer intressentens planer som tilltalande”. I fallet med KSRR är detta inte 
möjligt eftersom miljöprövningen inte är klar samt att KSRR inte har med 
objektet i sin investeringsbudget förrän 2017.  
 
Markreservationen föreslås gälla till och med 3 maj 2016 varefter den planeras 
att ersättas med köpekontrakt. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Smedby 1:3, enligt kommun-
ledningskontorets förslag, för Kalmarsundsregionens Renhållare (organisations-
nummer 222000-1883). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 3 maj 2016. 
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§ 61 

Försäljning av del av fastigheten Valnötsträdet 8,  
etapp 3, Gamla Stan 
Dnr KS 2012/0240 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 oktober 2015. 
 
Karta. 
 
Detaljplan för del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7, etapp 3. 

Bakgrund 
Tidigare har, genom anbudsförfarande, beslutats att sälja hela fastigheten 
Valnötsträdet 8 till Glebes Fastighets AB. Försäljningen villkorades att plan-
ändring kom att ske från allmänt ändamål till kvartersmark. Ett planprogram 
gjordes som visade på att delar av fastigheten har historisk betydelse samt att det 
fortsatta planarbetet skulle komma att uppdelas i flera detaljplaneområden. 
 
Då den ursprungliga försäljningen inte kunde fullföljas beviljades istället bolaget 
en markreservation för att förvärva och utveckla fastigheten i enlighet med de 
tankar som presenterades för kommunen vid anbudsgivningen. Detta innebar att 
bolaget gavs möjlighet att förvärva planlagd kvartersmark av fastigheten 
Valnötsträdet 8. 
 
För del av fastigheten Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7, planetapp 3, 
har nu ny detaljplan vunnit laga kraft. Syftet är att möjliggöra ombyggnation till 
bostäder, kontor och hotellverksamhet. Planen säkerställer även befintlig 
bebyggelses och områdets kulturhistoriska värden på kvartersmark. 
 
Bolaget har tidigare förvärvat Valnötsträdet 9 och 10 av kommunen och 
genomfört ombyggnad för ca 65 hyreslägenheter, café och lokaler. Bolaget 
kommer att genomföra ombyggnad av f.d. slottsvillan/läkarbostaden. Om-
byggnaden berör två lokaler, en på bottenvåningen och på plan ett samt en 
bostadslägenhet på vinden och kommer att ske under 2016. Försäljningen 
kommer att genomföras med fastighetsreglering till den av bolaget ägda 
fastigheten Valnötsträdet 10. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Valnötsträdet 8 för totalt 
3 126 000 kronor till Glebes Fastighets AB (org. nr 556661-5000). 
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§ 62 

Prioritering av detaljplaner – oktober 2015 
Dnr KS 2015/0374 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att presentera ett förslag till prioritering av 
detaljplaner två gånger per år, i april och oktober. Förslaget bereds i kommunens 
planberedning. Enligt kommunstyrelsens reglemente beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete.  
 
Samhällsbyggnadskontoret utgår från sju prioriteringsgrunder i arbetet med att 
prioritera detaljplaner: 
 
- demografi 
- genomförbarhet 
- riktlinjer bostadsplanering 
- samhällsviktig 
- kommunal ekonomi 
- volym 
- personella resurser 
 
Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller 
respektive prioriteringsgrund. I bedömningen har samhällsbyggnadskontoret 
tagit hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och som påbörjades innan 
prioriteringsgrunderna användes. De detaljplaner som inom kort är redo att 
antas har prioriterats av den anledningen att det vore ineffektivt användande av 
resurserna att stoppa dem.  
 
Kalmar kommun har som målsättning att bygga en planberedskap som medger 
en årlig produktion av minst 300 bostäder, varav 100 ska vara villatomter. 
Samhällsbyggnadskontoret har utformat förslaget till prioritering av detaljplaner 
så att kommunens målsättning ska kunna uppnås. 

Överläggning 
Andreas Wendel, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till prioritering 
av detaljplaner. 
 
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att planutskottet ska besluta 
i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till prioritering med följande 
tillägg: 
Prioritering nr 40: Kalmarsunds hotell 
Prioritering nr 41: Gamla E22 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet enligt Mattias Adolfsons 
förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott antar samhällsbyggnadskontorets förslag till 
prioritering av detaljplaner med följande tillägg: 
Prioritering nr 40: Kalmarsunds hotell 
Prioritering nr 41. Gamla E22 

§ 63 

Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk 
planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat 
klimat – översvämning 
Dnr KS 2015/0586 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse reviderad den 22 oktober 2015. 
 
Yttrande inkl. bilagor.  
 
Länsstyrelsens remiss den 18 juni 2015. 
 
SMHI:s rapport 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Kalmar län skickade den 18 juni en remiss till Kalmar kommun 
gällande säkerhetskrav för byggnader samt vägar och distributionsanläggningar 
vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat. 
Remissen vänder sig till länets kommuner samt angränsade länsstyrelser och 
sektorsmyndigheter.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande. Kalmar 
kommun utgår från att länsstyrelsens riktlinjer endast gäller nybyggnation. 
 
I remissen står att plushöjden för byggnader bör ange lägsta grundläggningsnivå 
eller schaktbotten för att undvika fukt i grunden, det är alltså marknivån som ska 
vara avgörande. Kalmar kommun anser att färdig golvhöjd fortsatt ska användas 
som begrepp i detta avseende. För de byggnadsdelar som ligger under den nivån 
bör olika tekniska lösningar redovisas och kunna tillämpas. 
 
Kalmar kommun efterfrågar riktlinjer från länsstyrelsen avseende förslag på 
material och byggtekniker som kan användas för kompletteringsbebyggelse i 
befintliga miljöer. 
 
Planutskottet behandlade ärendet den 29 september 2015 och beslutade att anta 
yttrandet med förtydligande att landets länsstyrelser måste ha samma riktlinjer i 
Sverige där liknande förutsättningar råder, nybyggnation i områden med befintlig 
bebyggelse samt förslag att gemensamt studera hur olika tekniska lösningar kan 
tillämpas. 
 
Yttrandet har härefter kompletterats i enlighet med planutskottets beslut.  
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Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det Länsstyrelsen i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande över 
rapporten fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat – 
översvämning. 

§ 64 

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun 
och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläcke-
berga 10:1 och Kläckeberga 10:2 m.fl.  
Dnr KS 2015/0927 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 oktober 2015. 
 
Arrendeavtal. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kalmar Golfklubb bildades 1947 och har på 150 hektar mark bland annat två 
18-håls golfbanor. Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor per år och har 14 
heltidsanställda. Förra året (2014) hade Kalmar Golfklubb ca 7 000 gäster som 
kom för att spela. Det innebär intäkter för golfklubben men också intäkter till 
Kalmar då många bor på hotell, äter på restaurang samt upplever Kalmar. 
 

Golfklubben har idag 2 600 medlemmar varav 10 % är junior och ungdomar. 
Målsättningen är att 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer. Av deras 
medlemmar är 35 % kvinnor och 65 % män.  
 
Nuvarande arrendeavtal löper ut den 31 december 2015 och ett förslag till nytt 
avtal har tagits fram för tiden 2016-01-01 - 2041-12-31. 

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 
Då sent inkomna synpunkter på avtalet har inkommit från Golfklubben föreslås 
att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera ärendet 
till kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret.  
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§ 65 

Information om snabb produktion av bostäder med 
anledning av flyktingsituationen 

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om 
möjligheterna till snabb produktion av bostäder i kommunen med anledning av 
flyktingsituationen.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 66 

Stadsarkitekten informerar 

Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om tankar och idéer kring uppdraget 
att ta fram en ny vision för Kalmar - Vision 2025.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kommunstyrelsens personaldelegation 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 

 
 

Tid 
Onsdagen den 9 december 2015 kl. 13:00 

Plats 
Nelsonska rummet 

Omfattning 
§ 39-42 

Beslutande 
Bertil Dahl (V), ordförande 
Inger Hilmansson (L), vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
 

Ersättare 
Roger Holmberg (S) 
Michael Ländin (S) 
 

Övriga 
Anne Elgmark, personalchef 
Mats Gustafsson, förhandlingschef 
 

Sekreterare 
 
 
 
Mats Gustafsson 
 

Justeras 
 
 
 
Bertil Dahl Inger Hilmansson 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
Justeringsdatum      Justeringsdatum  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 39 

Revidering av personalprogram för Kalmar kommun. 
Dnr KS 2015/0980 
 

Bakgrund 
Personaldelegationen har gett personalenheten i uppdrag att göra en översyn 
och en ny upplaga av nuvarande personalprogram för Kalmar kommun. 
Programmets syfte är att vända sig till anställda och kommande medarbetare 
för att ge en bild av rättigheter och skyldigheter, möjligheter och förmåner som 
anställd i Kalmar kommun. 
 
I arbetet har kommunledningskontorets personalenhet samverkat och inhämtat 
synpunkter från de fackliga organisationerna, från förvaltningarna genom 
personalutvecklare, från Kommunhälsan/hälsoutvecklare, från 
kommunbolagen samt från de sociala strategerna på kommunledningskontoret. 
Då grunden i programmet är bra har arbetet inriktats på mindre ändringar och 
nyheter pga avtals/lagändringar samt språkliga korrigeringar och 
namnändringar 
 
Personalenheten kommer att ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram 
en publikation som lämpar sig för spridning till anställda och andra 
intressenter. 
 
 
 
 

Beslut 
Personaldelegationen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 
anta personalenhetens förslag till nytt Personalprogram för Kalmar kommun. 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

 

 

§ 40 

Kalmar kommuns interna jämställdhetspris 2015. 
Dnr KS 2015/1079 
 

Bakgrund 
Tre nomineringar har inkommit till Kalmar kommuns interna 
jämställdhetspris. Priset består av ett diplom och 10 000 kronor att användas 
till personalutveckling och/eller ytterligare jämställdhetsinsatser. Priset delas ut 
på kommunfullmäktiges möte den 25 januari 2016. 
 
Tre nomineringar har inkommit 
 
 

Beslut 
Personaldelegationen beslutar att tilldela Monika Nordh Cangemark Kalmar 
kommuns interna jämställdhetspris 2015. Monika arbetar som 
personalutvecklare på Serviceförvaltningen. 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

 

 

§ 41 

Traineejobb. 
Dnr KS 2015/1080 
 

Bakgrund 
Regeringen har fattat beslut om så kallade traineejobb. Det har 
uppmärksammats att många arbetslösa har en gymnasieutbildning men ändå 
inte får arbete. Den som har en gymnasial utbildning som inte är adekvat inom 
den kommunala sektorn och har varit heltidsarbetslös minst 3 månader (inom 
bristyrken) respektive 6 månader (inom välfärdsområdet) inom en ramtid av 6 
respektive 9 månader har möjlighet att erbjudas traineejobb. Traineejobb 
anvisas av arbetsförmedlingen som så kallat särskilt anställningsstöd. 
Bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för traineejobb. 
Traineejobb är en anställning som kombineras med en yrkesutbildning i som 
längst 2 år. Månadslön utgör lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år enligt 
Huvudöverenskommelse med Kommunal förnärvarandeligger det beloppet på 
18.080 kr per månad. Lön utges i proportion till den sysselsättningsgrad i 
arbetet som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. 
 
Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar med anledning av 
överenskommelse om bestämmelser för traineejobb att respektive kommun 
beslutar att anta lokalt kollektivavtal angående traineejobb. 
 
 

 
 

Beslut 
Personaldelegationen beslutar att anta Bestämmelser om traineejobb som lokalt 
kollektivavtal. 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

 

 

§ 42 

Löneöversyn 2016. 
Dnr KS 2015/0974 

Handlingar 
 

Bakgrund 
Efter löneöversyn 2015 ligger följande grupper efter i jämförelser med andra 
kommuner. 

 Enhetschefer inom IFO 

 Enhetschefer inom SOL 

 Enhetschefer inom LSS 

 Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter 

 Förskollärare 

 Socialsekreterare 
 
 
Förutom dessa grupper finns yrkesgrupper som är bristyrken och där vi är 
konkurrensutsatta från den privata marknaden som tvingar oss till viss 
löneglidning för att kunna behålla och rekrytera kompetent personal. 
 
 

  Beslut 

Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portföljfakta för KLP-Totalt 30 November 2015

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2015-11-30

Antal andelar   889 322,2302 St
Andelskurs 3 490,0051 Kr

Svenska aktier/fonder 50,80%1 576 697 900 Kr
Utländska aktier/fonder 8,14%  252 781 929 Kr
Obligationer 34,73%1 078 042 299 Kr
Vinstandelslån 0,48%  15 000 000 Kr
Räntefonder 3,64%  112 881 354 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,22%  6 931 597 Kr
Upplupen bankränta 0,01%   218 873 Kr
Likviditet 2,02%  62 594 117 Kr
Ej bokförd likviditet 0,04%  1 204 371 Kr
Öppen position köpoptioner -0,08% - 2 613 298 Kr

Summa förmögenhet 3 103 739 142 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-11

Avkastning, portfölj 10,30% 
Avkastning, jämförelseindex 9,92% 

Standaravvikelse, portfölj 8,90% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 8,25% 

Sharpekvot, portfölj 0,97 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,01 

Aktiv risk 2,42% 
Informationskvot 0,16 

Utveckling andelsvärde för perioden 2014-11 - 2015-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2015-11-30
Från datum Portföljen Index Differens
2015-10-31 1,61% 1,73% -0,12%
09-30 5,73% 5,34% 0,39%
08-31 2,65% 2,85% -0,21%
07-31 -1,65% -0,04% -1,61%
06-30 0,96% 2,86% -1,90%
05-31 -2,93% -0,88% -2,05%
04-30 -2,31% -0,53% -1,78%
03-31 -0,82% -0,45% -0,37%
02-28 -1,04% -0,04% -1,01%
01-31 4,34% 3,93% 0,41%
2014-12-31 8,99% 8,20% 0,79%
11-30 9,55% 8,89% 0,66%
2013-12-31 21,58% 20,58% 1,01%
2012-12-31 39,37% 36,84% 2,53%
2011-12-31 56,66% 50,46% 6,20%
2010-12-31 47,78% 46,41% 1,37%
2009-12-31 68,52% 67,08% 1,44%
2008-12-31 108,70% 110,90% -2,20%
2007-12-31 76,15% 76,16% -0,01%
2006-12-31 72,48% 76,34% -3,85%
2005-12-30 102,75% 101,42% 1,33%
2004-12-30 151,51% 140,72% 10,79%
2003-12-30 187,07% 174,51% 12,56%
2003-02-28 249,00% 233,86% 15,14%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
Aktier 1 829 58,9% 20%-60%

Total utlandsandel  253 8,1% Max 15%

Aktier i övriga länder *)  31 1,0% Max 5%

Enskild motpart Max 10%
exkl svenska staten
- Swedbank  205  6,6%
- Svenska Handelsbanken 180  5,8%
- Nordea  163  5,2%
- SEB  120  3,9%
- Hennes & Mauritz  104  3,4%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag  595 19,2% Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2015-04-20

Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag

2015
Landstinget i Kalmar 47,18% 487 176 000 1464 447 264 200,6% 50 000 000
Oskarshamns kommun 20,96% 440 000 000 650 696 287 47,9% 65 000 000
Vimmerby kommun 5,94% 51 000 000 184 224 688 261,2%
Mönsterås kommun 4,94% 51 021 000 153 170 113 200,2%
Hultsfreds kommun 4,48% 39 009 000 139 184 801 256,8%
Nybro kommun 3,71% 50 000 000 115 120 271 130,2%
Kalmar kommun 3,52% 50 000 000 109 120 121 118,2%
Högsby kommun 3,15% 26 375 000 97 712 714 270,5%
Mörbylånga kommun 2,83% 24 500 000 87 773 414 258,3%
Torsås kommun 1,67% 32 500 000 51 927 995 59,8%
Emmaboda kommun 1,62% 16 850 000 50 361 474 198,9%
Summa 100.00% 1 268 431 000 3 103 739 142 144,7%



Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 November 2015

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 3

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 November 2015

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2015-11-30

Antal andelar   317 426,1821 St
Andelskurs 5 901,2163 Kr

Svenska aktier/fonder 84,17%1 576 697 900 Kr
Utländska aktier/fonder 13,49%  252 781 929 Kr
Upplupen bankränta 0,01%   117 856 Kr
Likviditet 2,40%  45 011 804 Kr
Ej bokförd likviditet 0,06%  1 204 371 Kr
Öppen position köpoptioner -0,14% - 2 613 298 Kr

Summa förmögenhet 1 873 200 563 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-11

Avkastning, portfölj 14,94% 
Avkastning, jämförelseindex 14,90% 

Standaravvikelse, portfölj 15,14% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 17,11% 

Sharpekvot, portfölj 0,88 
Sharpekvot, jämförelseindex 0,78 

Aktiv risk 4,04% 
Informationskvot 0,01 

Fem största innehaven 2015-11-30

Hennes & Mauritz B  104 393 450 Kr
Nordea  101 482 500 Kr
Investor B  93 072 000 Kr
Skanska B  78 554 000 Kr
SCA B  73 366 560 Kr

Utveckling andelsvärde för perioden 2014-11 - 2015-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2015-11-30
Från datum Portföljen Index Differens
2015-10-31 2,45% 3,63% -1,18%
09-30 8,78% 10,80% -2,03%
08-31 4,23% 5,90% -1,67%
07-31 -2,72% -0,38% -2,34%
06-30 1,22% 4,61% -3,39%
05-31 -4,82% -2,06% -2,77%
04-30 -3,83% -0,86% -2,97%
03-31 -1,59% -0,63% -0,96%
02-28 -2,09% -0,61% -1,48%
01-31 6,06% 7,41% -1,36%
2014-12-31 13,43% 15,04% -1,61%
11-30 14,46% 16,26% -1,80%
2013-12-31 32,96% 33,23% -0,27%
2012-12-31 64,91% 70,46% -5,55%
2011-12-31 93,16% 98,57% -5,41%
2010-12-31 69,10% 71,75% -2,65%
2009-12-31 110,15% 117,61% -7,46%
2008-12-31 200,50% 231,88% -31,38%
2007-12-31 116,70% 102,28% 14,42%
2006-12-31 106,20% 97,02% 9,18%
2005-12-30 156,34% 152,31% 4,03%
2004-12-30 242,67% 243,96% -1,30%
2003-12-30 312,43% 315,34% -2,91%
2003-02-28 490,12% 487,72% 2,40%

Branschfördelning 2015-11-30 och 2014-12-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 November 2015

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 3

Ej bokförd likviditet
Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto

Köp av Bravida Holding 2015-11-27 2015-12-01  59 000   49,52 2 921 867 2 921 867   0 SEB
Summa köp 2 921 867   0
Sälj av Swedish Orphan 2015-11-27 2015-12-01  30 000   137,54 4 126 238 4 126 238 2 376 806 SEB
Summa sälj 4 126 238 2 376 806
Summa ej bokförd likviditet 1 204 371

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Söderberg & Partners SEK  548 099,11   0,00  3 443,11   0,00%
Handelsbanken SEK 19 096 145,79  19 467,89   0,00   0,00%
SWEDBANK SEK 5 288 765,63  98 388,52   0,00   0,50%
SEB SEK 20 078 793,79   0,00   0,00   0,00%
Summa 45 011 804,32  117 856,41  3 443,11

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,4973 DKK  1,2419 EUR  9,2648
GBP  13,1558 NOK  1,0059 USD  8,7533

Övriga skulder och fodringar
Text Belopp
Öppen position köpoptioner 2 613 298
Summa skulder 2 613 298

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-11
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2015-11-30

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Finans och fastighet  438 557 320  326 686 455,47  34,24  111 870 865 23,97     
Hemfosa Fastigheter AB   180 000   92,75  16 695 000  9 292 885,00   51,63  79,65  7 402 115 0,91     SEB
Investor B   280 000   332,40  93 072 000  59 146 797,19   211,24  57,36  33 925 203 5,09     Handelsbanken
Nordea  1 050 000   96,65  101 482 500  63 564 329,52   60,54  59,65  37 918 170 5,55     SEB
Pandox b   150 000   139,80  20 970 000  16 026 117,00   106,84  30,85  4 943 883 1,15     Handelsbanken
Platzer Fastigheter AB   500 000   38,40  19 200 000  13 860 778,00   27,72  38,52  5 339 222 1,05     Handelsbanken
Skandinaviska Enskilda Banken A   650 000   92,75  60 287 500  54 020 208,59   83,11  11,60  6 267 291 3,30     Swedbank
Swedbank A   300 000   193,20  57 960 000  37 748 536,36   125,83  53,54  20 211 464 3,17     Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A   586 800   117,40  68 890 320  73 026 803,81   124,45 - 5,66 - 4 136 484 3,77     Handelsbanken

Hälsovård  192 734 560  141 055 980,63  36,64  51 678 579 10,53     
AstraZeneca   25 000   592,00  14 800 000  12 339 520,27   493,58  19,94  2 460 480 0,81     SEB
Elekta B   640 000   72,50  46 400 000  40 131 798,10   62,71  15,62  6 268 202 2,54     SEB
Getinge B   128 200   220,80  28 306 560  23 958 492,26   186,88  18,15  4 348 068 1,55     SEB
Meda A   278 000   105,00  29 190 000  23 602 120,64   84,90  23,68  5 587 879 1,60     SEB
Raysearch Laboratories B   400 000   109,25  43 700 000  23 594 135,58   58,99  85,22  20 105 864 2,39     SEB
Swedish Orphan Biovitrum   220 000   137,90  30 338 000  17 429 913,78   79,23  74,06  12 908 086 1,66     SEB

Industri  524 646 510  387 227 817,16  35,49  137 418 693 28,68     
ABB Ltd   190 000   165,40  31 426 000  25 832 353,01   135,96  21,65  5 593 647 1,72     SEB
Atlas Copco A   74 700   233,80  17 464 860  17 773 226,19   237,93 - 1,74 -  308 366 0,95     SEB
Atlas Copco B   160 000   215,80  34 528 000  13 953 505,00   87,21  147,45  20 574 495 1,89     SEB
Bravida Holding   250 000   54,25  13 562 500  11 384 487,00   45,54  19,13  2 178 013 0,74     SEB
Bulten AB   230 000   83,25  19 147 500  16 212 522,88   70,49  18,10  2 934 977 1,05     SEB
Intrum Justitia   120 000   298,10  35 772 000  15 422 857,51   128,52  131,94  20 349 142 1,96     SEB
Loomis B   100 000   291,80  29 180 000  10 175 746,72   101,76  186,76  19 004 253 1,59     SEB
NCC B   186 000   269,30  50 089 800  34 968 236,39   188,00  43,24  15 121 564 2,74     SEB
Sandvik   680 000   90,35  61 438 000  58 427 796,23   85,92  5,15  3 010 204 3,36     Swedbank
Skanska B   452 500   173,60  78 554 000  56 623 720,94   125,14  38,73  21 930 279 4,29     SEB
SKF B   259 000   152,10  39 393 900  42 013 518,91   162,21 - 6,24 - 2 619 619 2,15     SEB
Trelleborg B   200 000   170,80  34 160 000  17 055 689,89   85,28  100,29  17 104 310 1,87     SEB
Volvo A   175 000   92,85  16 248 750  7 235 357,25   41,34  124,57  9 013 393 0,89     Swedbank
Volvo B   706 000   90,20  63 681 200  60 148 799,24   85,20  5,87  3 532 401 3,48     Swedbank

IT  92 686 965  103 447 399,36 - 10,40 - 10 760 434 5,07     
Acando b   570 000   14,35  8 179 500  8 404 551,00   14,74 - 2,68 -  225 051 0,45     SEB
Ericsson B   800 000   84,95  67 960 000  79 052 493,36   98,82 - 14,03 - 11 092 493 3,71     Swedbank
KnowIT   300 863   55,00  16 547 465  15 990 355,00   53,15  3,48   557 110 0,90     SEB

Material  98 317 095  67 822 885,04  44,96  30 494 210 5,37     
Boliden   155 649   160,30  24 950 535  17 550 098,48   112,75  42,17  7 400 437 1,36     SEB
SCA B   291 600   251,60  73 366 560  50 272 786,56   172,40  45,94  23 093 773 4,01     SEB

Sällanköpsvaror  135 137 450  93 221 133,14  44,96  41 916 317 7,39     
Autoliv   28 000  1 098,00  30 744 000  28 637 076,56  1 022,75  7,36  2 106 923 1,68     Swedbank
Hennes & Mauritz B   322 700   323,50  104 393 450  64 584 056,58   200,14  61,64  39 809 393 5,71     SEB

Teleoperatörer  72 918 000  84 194 866,64 - 13,39 - 11 276 867 3,99     
Millicom   42 000   513,00  21 546 000  24 748 248,50   589,24 - 12,94 - 3 202 249 1,18     Handelsbanken
Telia Sonera  1 200 000   42,81  51 372 000  59 446 618,14   49,54 - 13,58 - 8 074 618 2,81     Swedbank

Utland  252 781 929  242 346 012,33  4,31  10 435 917 13,82     



Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2015-11-30

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 2

Alfred Berg Fastighetsfond   189 005   133,62  25 254 850  23 000 000,00   121,69  9,80  2 254 850 1,38     Alfred Berg
Autocall Amerikanska 200714   150 000   70,05  10 507 500  15 000 000,00   100,00 - 29,95 - 4 492 500 0,57     SEB
Autocall BRC 200916   100 000   102,70  10 270 000  10 000 000,00   100,00  2,70   270 000 0,56     Swedbank
Autocall svbolag 200917   150 000   104,86  15 729 000  15 000 000,00   100,00  4,86   729 000 0,86     SEB
Autocall svbolag 201106   120 000   88,68  10 641 600  12 000 000,00   100,00 - 11,32 - 1 358 400 0,58     SEB
Autocall svbolag månad 200713   200 000   100,75  20 150 000  20 000 000,00   100,00  0,75   150 000 1,10     SEB
Autocall svbolag månad 200917   120 000   94,66  11 359 200  12 000 000,00   100,00 - 5,34 -  640 800 0,62     SEB
Autocall Vattenbolag Månadsvis   120 000   98,19  11 782 800  12 000 000,00   100,00 - 1,81 -  217 200 0,64     SEB
Handelsbanken Hållbar Energi   406 413   132,44  53 825 348  38 574 174,61   94,91  39,54  15 251 173 2,94     Handelsbanken
ING BANK N:V LÅN 6133 190128   200 000   76,35  15 270 000  17 764 000,00   88,82 - 14,04 - 2 494 000 0,83     Swedbank
KCTILLV6CSHB   30 000   28,00   840 000  1 510 515,00   50,35 - 44,39 -  670 515 0,05     Handelsbanken
NDA Bevis Nordiska Bolag   120 000   84,55  10 146 000  12 000 000,00   100,00 - 15,45 - 1 854 000 0,55     SEB
OPM Private Equity   99 047   211,86  20 983 950  10 331 172,70   104,31  103,11  10 652 777 1,15     OPM Optimized Portfolia M-ment
Save Earth Fund   120 939   134,51  16 267 481  11 500 000,02   95,09  41,46  4 767 481 0,89     Handelsbanken
Strukturinvest BRIC   120 000   37,56  4 507 200  11 666 150,00   97,22 - 61,37 - 7 158 950 0,25     SEB
Strukturinvest Global AC   100 000   47,47  4 747 000  10 000 000,00   100,00 - 52,53 - 5 253 000 0,26     SEB
SWB Bevis Energieffktiv 191120   100 000   105,00  10 500 000  10 000 000,00   100,00  5,00   500 000 0,57     SEB

Övriga  21 700 000  23 915 459,00 - 9,26 - 2 215 459 1,19     
XACT BEAR 2   250 000   86,80  21 700 000  23 915 459,00   95,66 - 9,26 - 2 215 459 1,19     Swedbank

Summa aktier 1 829 479 829 1 469 918 008,78 24,46  359 561 820    0,00 100,00    



OptionerKLP-Aktieportföljen
Per datum 2015-11-30

Benämning Optionstyp Antal
kontrakt

Antal
aktier

Värderings-
kurs

Marknads-
värde

Erhållen
premie

Anskaffnings-
värde

Aktiekurs
Lösenkurs

Marknadsvärde
Lösenvärde

    Depå

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 3

ABB Ltd/1512/170 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  98 000   165,40 8 270 000    SEB
AstraZeneca/1512/585 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  69 758   592,00 11 840 000    SEB
Atlas Copco A/1512/220 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  59 933   233,80 4 676 000    SEB
Atlas Copco A/1512/240 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  196 500   233,80 11 690 000    SEB
Autoliv/1512/1020 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  168 424  1 098,00 21 960 000    Swedbank
Autoliv/1512/1125 Sälj av köp  80,00 8 000,00  0,00   0  75 484  1 098,00 8 784 000    Swedbank
Elekta B/1512/75 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  97 000   72,50 7 250 000    SEB
Ericsson B/1512/90 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  98 100   84,95 8 495 000    Swedbank
Ericsson B/1512/95 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  54 005   84,95 4 247 500    Swedbank
Hennes & Mauritz B/1512/340 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  100 475   323,50 16 175 000    SEB
Investor B/1512/340 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  380 719   332,40 49 860 000    Handelsbanken
Meda A/1512/127.5 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  122 750   105,00 5 250 000    SEB
Millicom/1512/570 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  80 565   513,00 10 260 000    Handelsbanken
NCC B/1512/285 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  88 425   269,30 8 079 000    SEB
Nordea/1512/102.5 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  101 950   96,65 9 665 000    SEB
Nordea/1512/105 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  116 800   96,65 9 665 000    SEB
SCA B/1512/250 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  105 425   251,60 12 580 000    SEB
Skandinaviska Enskilda Banken A/1512/100 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  46 968   92,75 5 565 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1512/97.50 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  83 235   92,75 9 275 000    Swedbank
Swedbank A/1512/205 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  307 032   193,20 28 980 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1512/132.5 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  161 750   117,40 17 610 000    Handelsbanken
Summa   0 2 613 298   0 270 176 500    



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Bravida Holding Köp 2015-11-27 2015-12-01  59 000   49,52 2 921 867,00  4 376,00 SEK   1,0000 2 921 867,00
Swedish Orphan Biovitrum Sälj 2015-11-27 2015-12-01  30 000   137,54 4 126 238,00  6 199,00 SEK   1,0000 4 126 238,00  1 749 432
Dometic Group Sälj 2015-11-26 2015-11-30  16 243   54,21  880 487,00  1 323,00 SEK   1,0000  880 487,00   100 823
Elekta B Köp 2015-11-26 2015-11-30  26 000   69,48 1 806 456,00  2 706,00 SEK   1,0000 1 806 456,00

NCC B Köp 2015-11-26 2015-11-30  5 000   271,37 1 356 872,00  2 032,00 SEK   1,0000 1 356 872,00
SSAB A Sälj 2015-11-26 2015-11-30  100 000   30,24 3 023 578,00  4 542,00 SEK   1,0000 3 023 578,00  1 245 062
Autoliv Köp 2015-11-25 2015-11-27  5 000  1 088,65 5 443 253,00  8 153,00 SEK   1,0000 5 443 253,00
Dometic Group Köp 2015-11-25 2015-11-27  16 243   48,00  779 664,00   0,00 SEK   1,0000  779 664,00
Sandvik Köp 2015-11-25 2015-11-27  25 000   85,06 2 126 435,00  3 185,00 SEK   1,0000 2 126 435,00

Autoliv Köp 2015-11-24 2015-11-26  3 000  1 085,14 3 255 412,00  4 876,00 SEK   1,0000 3 255 412,00
Sandvik Köp 2015-11-24 2015-11-26  15 000   84,41 1 266 216,00  1 896,00 SEK   1,0000 1 266 216,00
ABB Ltd Sälj 2015-11-20 2015-11-24  40 000   159,76 6 390 400,00  9 600,00 SEK   1,0000 6 390 400,00   952 010
AstraZeneca Sälj 2015-11-20 2015-11-24  30 000   554,17 16 625 025,00  24 975,00 SEK   1,0000 16 625 025,00  1 817 601
Atlas Copco A Sälj 2015-11-20 2015-11-24  28 000   224,66 6 290 550,00  9 450,00 SEK   1,0000 6 290 550,00   371 436

Boliden Sälj 2015-11-20 2015-11-24  50 000   147,28 7 363 937,00  11 063,00 SEK   1,0000 7 363 937,00  1 726 221
Investor B Sälj 2015-11-20 2015-11-24  40 000   319,58 12 783 040,00  16 960,00 SEK   1,0000 12 783 040,00  4 333 498
KK Atlas Copco A/1511/230 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   190 781
SK ABB Ltd/1511/160 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   80 380
SK AstraZeneca/1511/555 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   140 006

SK Atlas Copco A/1511/225 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   56 266
SK Atlas Copco A/1511/230 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   93 050
SK Boliden/1511/147.50 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   125 225
SK Getinge B/1511/220 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   24 250
SK Hennes & Mauritz B/1511/330 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   85 625

SK Investor B/1511/320 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   98 250
SK Meda A/1511/130 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   55 925
SK Skanska B/1511/175 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   60 285
SK Skanska B/1511/175 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   85 625
SK SSAB A/1511/34 Option 2015-11-20 2015-11-20 12 783 040,00   122 750

Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2015-11-19 2015-11-19   194   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00
Save Earth Fund Köp 2015-11-18 2015-11-20  30 001   133,33 4 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 4 000 000,00
XACT BEAR 2 Köp 2015-11-17 2015-11-19  50 000   91,73 4 586 369,00  6 869,00 SEK   1,0000 4 586 369,00
Autoliv Sälj 2015-11-16 2015-11-18  21 000   973,54 20 444 288,00  30 713,00 SEK   1,0000 20 444 288,00   491 044
KK Autoliv/1511/975 Option 2015-11-16 2015-11-16 20 444 288,00    0

SK Autoliv/1511/975 Option 2015-11-16 2015-11-16 20 444 288,00   428 888
XACT BEAR 2 Köp 2015-11-16 2015-11-18  200 000   96,65 19 329 090,00  28 950,00 SEK   1,0000 19 329 090,00
Acando b Köp 2015-11-11 2015-11-13  56 027   13,80  773 031,00  1 158,00 SEK   1,0000  773 031,00
Acando b Köp 2015-11-10 2015-11-12  138 000   14,47 1 997 091,00  2 991,00 SEK   1,0000 1 997 091,00
Bravida Holding Köp 2015-11-10 2015-11-12  41 000   48,68 1 995 958,00  2 989,00 SEK   1,0000 1 995 958,00

Elekta B Köp 2015-11-10 2015-11-12  44 000   67,16 2 954 965,00  4 426,00 SEK   1,0000 2 954 965,00
Meda A Köp 2015-11-10 2015-11-12  28 000   107,16 3 000 500,00  4 494,00 SEK   1,0000 3 000 500,00
Autoliv Sälj 2015-11-09 2015-11-11  4 000   973,54 3 894 150,00  5 850,00 SEK   1,0000 3 894 150,00   93 532
KK Autoliv/1511/975 Option 2015-11-09 2015-11-09 3 894 150,00    0
SK Autoliv/1511/975 Option 2015-11-09 2015-11-09 3 894 150,00   81 693



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 2

SCA B Köp 2015-11-06 2015-11-10  10 000   244,37 2 443 660,00  3 660,00 SEK   1,0000 2 443 660,00
Meda A Köp 2015-11-05 2015-11-09  50 000   115,20 5 760 213,00  8 627,00 SEK   1,0000 5 760 213,00
AstraZeneca Sälj 2015-11-03 2015-11-05  5 000   549,97 2 749 832,00  4 131,00 SEK   1,0000 2 749 832,00   281 928
SCA B Sälj 2015-11-03 2015-11-05  20 000   251,66 5 033 169,00  7 561,00 SEK   1,0000 5 033 169,00  1 636 214
Skanska B Sälj 2015-11-03 2015-11-05  20 000   168,09 3 361 722,00  5 050,00 SEK   1,0000 3 361 722,00   859 016

Intrum Justitia Köp 2015-11-02 2015-11-04  20 000   292,57 5 851 452,00  8 764,00 SEK   1,0000 5 851 452,00
Meda A Sälj 2015-11-02 2015-11-04  50 000   119,27 5 963 372,00  8 958,00 SEK   1,0000 5 963 372,00  2 253 020

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  71 648 504,00  98 929 788,00  71 648 504,00  98 929 788,00  85 421 101,17  15 709 761,39  2 201 074,56  1 538 218,00   190 781,00
Summa  71 648 504,00  98 929 788,00  85 421 101,17  15 709 761,39  2 201 074,56  1 538 218,00   190 781,00



UtdelningarKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Atlas Copco A SEK 2015-11-04 2015-11-04  309 000,00   0,00  309 000,00   1,0000  309 000,00
Atlas Copco B SEK 2015-11-04 2015-11-04  480 000,00   0,00  480 000,00   1,0000  480 000,00
Autocall svbolag 200917 SEK 2015-11-17 2015-11-17  75 000,00   0,00  75 000,00   1,0000  75 000,00
Autocall svbolag månad 200713 SEK 2015-11-12 2015-11-12  140 000,00   0,00  140 000,00   1,0000  140 000,00
Autocall svbolag månad 200917 SEK 2015-11-17 2015-11-17  169 200,00   0,00  169 200,00   1,0000  169 200,00
Autocall Vattenbolag Månadsvis SEK 2015-11-17 2015-11-17  120 000,00   0,00  120 000,00   1,0000  120 000,00
Summa SEK SEK 1 293 200,00   0,00 1 293 200,00 1 293 200,00

Summa 1 293 200,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2015-12-18/132.5 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   0,85  1 850  83 150,00 7976
Sälj av köp Swedbank A/2015-12-18/205 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   1,75  3 063  171 937,50 7975
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2015-12-18/97.5 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   0,85  1 765  83 235,00 7979
Sälj av köp Nordea/2015-12-18/102.5 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   1,05  3 050  101 950,00 7981
Sälj av köp NCC B/2015-12-18/285 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18   300   3,00  1 575  88 425,00 7983
Sälj av köp Meda A/2015-12-18/127.5 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18   500   2,50  2 250  122 750,00 7980
Sälj av köp Investor B/2015-12-18/340 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   2,75  4 813  270 187,50 7977
Sälj av köp Ericsson B/2015-12-18/90 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   1,00  1 900  98 100,00 7978
Sälj av köp Elekta B/2015-12-18/75 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18  1 000   1,00  3 000  97 000,00 7982
Sälj av köp Autoliv/2015-12-18/1125 2015-11-24 2015-11-25 2015-12-18   30   9,50   470  28 030,00 8032
Sälj av köp Autoliv/2015-12-18/1125 2015-11-25 2015-11-26 2015-12-18   50   9,65   796  47 454,00 8037
Sälj av köp Atlas Copco A/2015-12-18/240 2015-11-20 2015-11-23 2015-12-18   500   4,00  3 500  196 500,00 8022
Sälj av köp ABB Ltd/2015-12-18/170 2015-11-04 2015-11-05 2015-12-18   500   2,00  2 000  98 000,00 7984
Summa Sälj av köp 1 486 719,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Köp av köp Autoliv/2015-11-20/975 2015-11-09 2015-11-10 2015-11-20   40   0,00   0   0,00 7994
Köp av köp Autoliv/2015-11-20/975 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-20   210   0,00   0   0,00 8005
Köp av köp Atlas Copco A/2015-11-20/230 2015-11-20 2015-11-23 2015-11-20   500   3,75  3 281  190 781,00 8021
Summa Köp av köp  190 781,00



Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 November 2015

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2015-11-30

Antal andelar   760 620,1198 St
Andelskurs 1 617,8097 Kr

Obligationer 87,61%1 078 042 299 Kr
Vinstandelslån 1,22%  15 000 000 Kr
Räntefonder 9,17%  112 881 354 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,56%  6 931 597 Kr
Upplupen bankränta 0,01%   101 017 Kr
Likviditet 1,43%  17 582 313 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr

Summa förmögenhet 1 230 538 579 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-11

Avkastning, portfölj 3,85% 
Avkastning, jämförelseindex 4,28% 

Standaravvikelse, portfölj 1,36% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 2,59% 

Sharpekvot, portfölj 1,63 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,02 

Aktiv risk 1,89% 
Informationskvot -0,23 

Riskmått räntebärande per 2015-11

Nominellt värde  993 760 000 Kr

Ränterisk (1%) i kr 11 083 232 Kr
Ränterisk (1%) i %r 0,90 %

Duration (år), totalt 1,091 år
Duration (år), obligationer 1,111 år
Viktad återstående löptid (år)  3,15 

Fem största innehaven 2015-11-30

EXCALIBUR,  42 572 048 Kr
Räntefond
SEB i USD,  27 704 773 Kr
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SHB i USD,  26 417 218 Kr
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
ICA,  20 718 443 Kr
ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25
Castellum,  19 989 140 Kr
Castellum 2019-06-07 - 2019-06-07

Utveckling andelsvärde för perioden 2014-11 - 2015-11
Portföljen Index
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Avkastning per 2015-11-30
Från datum Portföljen Index Differens
2015-10-31 0,36% -0,16% 0,52%
09-30 1,31% 0,00% 1,31%
08-31 0,27% -0,29% 0,56%
07-31 -0,38% 0,01% -0,39%
06-30 0,39% 0,80% -0,41%
05-31 -0,52% -0,11% -0,41%
04-30 -0,48% -0,61% 0,13%
03-31 -0,13% -0,68% 0,56%
02-28 0,10% 0,12% -0,02%
01-31 1,30% -0,02% 1,32%
2014-12-31 2,08% 1,10% 0,98%
11-30 1,97% 1,31% 0,66%
2013-12-31 5,98% 8,24% -2,26%
2012-12-31 9,62% 8,57% 1,05%
2011-12-31 17,30% 12,14% 5,16%
2010-12-31 21,56% 21,60% -0,04%
2009-12-31 24,45% 23,99% 0,46%
2008-12-31 31,26% 27,77% 3,49%
2007-12-31 38,36% 41,90% -3,54%
2006-12-31 41,92% 45,30% -3,38%
2005-12-30 44,52% 47,02% -2,50%
2004-12-30 48,66% 53,39% -4,73%
2003-12-30 56,12% 64,81% -8,69%
2003-02-28 61,78% 70,57% -8,79%

Förfallostruktur2015-11-30
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 November 2015

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 3

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Swedbank SEK 12 850 000,00  82 963,53   0,00   0,50%
Söderberg & Partners SEK  338 989,51   0,00  6 261,51   0,00%
Handelsbanken SEK 2 230 658,33  18 053,11   0,00   0,00%
SEB SEK 2 162 664,93   0,00   0,00   0,00%
Summa 17 582 312,77  101 016,64  6 261,51

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,4973 DKK  1,2419 EUR  9,2648
GBP  13,1558 NOK  1,0059 USD  8,7533

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-11
Portföljen Index
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Portföljsammandrag, räntebärandeKLP-Räntebärande
Per datum 2015-11-30

Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderings-
ränta

Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Ändring
i procent

Upplupen ränta Duration Andel av
portföljen

   Depå

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

OBLIGATIONER  978 760 000 1 078 042 2991 077 586 157,51  0,04  6 856 597 1,119 89,40   

Staten  111 000 000  110 644 680 111 987 505,32 - 1,20   175 379 0,474 9,18   
SVEASKOG FRN 17-02-09 SE0004452563 2017-02-09  5 000 000 1,303 101,404  5 070 200  5 137 000,00 - 1,30   3 800 0,197 0,42   SEB
Vasakronan 17-03-20 SE0004544997 2017-03-20  8 000 000 1,308 101,324  8 105 920  8 276 900,54 - 2,07   20 637 0,056 0,67   SEB
POSTNORD AB 2017-09-20 SE0004811099 2017-09-20  13 000 000 1,208 101,335  13 173 550  13 196 035,11 - 0,17   30 971 0,056 1,09   SEB
VASAKR434 SE0005003845 2018-01-17  18 000 000 0,094 100,665  18 119 700  18 352 260,00 - 1,27   2 068 0,133 1,50   SEB
RIKSHM 115 Green bond SE0007073895 2018-05-07  13 000 000 0,253 99,723  12 963 990  13 110 630,00 - 1,12   2 101 0,192 1,08   SEB
NIB 2,413%, 20180927 XS0975173633 2018-09-27  15 000 000 0,078 106,586  15 987 825  15 000 000,00  6,59   63 341 2,752 1,33   SEB
Vasakronan FRN 2019-09-12 SE0006261079 2019-09-12  8 000 000 0,010 98,622  7 889 720  7 908 159,67 - 0,23    171 0,039 0,65   SEB
Jernhusen RB 107 191030 SE0006425641 2019-10-30  5 000 000 0,030 97,874  4 893 675  4 913 899,67 - 0,41    129 0,169 0,41   SEB
Vattenfall frn 220319 XS1205625251 2022-03-19  11 000 000 2,058 91,050  10 015 500  11 092 620,33 - 9,71   45 276 0,053 0,83   SEB
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0006425526 2023-10-30  15 000 000 0,533 96,164  14 424 600  15 000 000,00 - 3,84   6 885 0,169 1,20   SEB

Bostäder  89 000 000  93 869 790  92 586 700,00  1,39   789 424 3,585 7,78   
SWBHYP187 SE0004270015 2018-09-19  15 000 000 0,287 109,654  16 448 100  15 979 200,00  2,93   110 938 2,696 1,36   SEB
SBAB FRN 2018-10-11 XS0979457305 2018-10-11  10 000 000 0,115 100,526  10 052 550  10 187 900,00 - 1,33   1 597 0,117 0,83   SEB
LFHYP512 SE0005306982 2019-06-19  10 000 000 0,548 106,848  10 684 800  10 749 200,00 - 0,60   111 806 3,407 0,89   SEB
SWBHYP188 SE0004270023 2019-06-19  10 000 000 0,520 111,340  11 134 000  11 227 600,00 - 0,83   167 708 3,347 0,92   SEB
NDAHYP5521 SE0001542341 2020-06-17  6 000 000 0,848 110,669  6 640 140  5 581 860,00  18,96   88 292 4,254 0,55   SEB
LFHYP513 SE0005498714 2020-09-16  10 000 000 1,011 110,423  11 042 300  11 032 000,00  0,09   66 806 4,502 0,92   SEB
SWBHYP189 SE0007525639 2020-12-16  18 000 000 1,040 99,805  17 964 900  17 932 440,00  0,18   172 000 4,889 1,49   SEB
SBAB 142 SE0006758561 2021-03-17  10 000 000 1,190 99,030  9 903 000  9 896 500,00  0,07   70 277 5,140 0,82   SEB

Företag, i NOK, EUR, USD  73 700 000  154 467 679 163 108 666,67 - 5,30  1 817 352 0,700 12,81   
Solor Bioenergi 171102 NO0010662356 2017-11-02  8 000 000 4,663 86,000  6 920 592  9 145 184,00 - 24,33   29 185 0,178 0,57   SEB
Marine Harvest ASA 2018-03-12 NO0010672827 2018-03-12  6 000 000 3,213 102,500  6 186 285  6 768 387,28 - 8,60   42 554 0,033 0,51   SEB
Norwegian Air Shuttle NO0010736549 2018-05-20  8 000 000 5,357 100,050  8 051 224  8 992 000,00 - 10,46   11 975 0,228 0,67   SEB
Storebrand LIV 180529 NO0010430713 2018-05-29  7 000 000 3,605 100,400  7 069 465  7 942 998,82 - 11,00   1 410 0,250 0,59   SEB
AUSTEVOLL FRN 181015 NO0010661465 2018-10-15  3 000 000 3,794 103,500  3 123 320  3 505 788,00 - 10,91   14 629 0,128 0,26   SEB
DIGIPLEX FET AS NO0010712870 2019-06-10  6 000 000 3,711 99,750  6 020 312  6 738 600,00 - 10,66   49 772 0,031 0,50   SEB
SOLOR BE BIO ENERGY SE0005999687 2019-06-10  4 000 000 4,702 86,750  3 470 000  4 000 000,00 - 13,25   42 318 0,028 0,29   SEB
W Holdings AS NO0010714033 2019-07-10  6 000 000 4,953 97,000  5 854 338  6 668 400,00 - 12,21   42 349 0,114 0,49   SEB
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 US65557DAM39 2019-09-23  2 200 000 5,725 99,230  19 108 936  18 618 877,18  2,63   197 863 3,448 1,58   SEB
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1 XS1207306652 2020-03-26  1 300 000 6,683 96,535  10 984 972  10 613 248,33  3,50   116 841 3,832 0,91   SEB
Danske 5,75% FIX 200406 AT1 XS1044578273 2020-04-06  1 000 000 5,206 102,085  9 457 991  9 669 202,42 - 2,18   80 055 3,878 0,78   SEB
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 XS1136391643 2020-05-13  3 200 000 6,102 98,640  27 629 552  27 287 549,23  1,25   75 221 3,969 2,29   SEB
LOCK AS 2020-08-15 NO0010715808 2020-08-15  10 000 000 5,386 102,000  10 260 180  11 781 455,27 - 12,91   22 574 0,214 0,85   SEB
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 XS1194054166 2021-02-18  3 000 000 6,046 96,500  25 340 745  25 646 176,15 - 1,19  1 076 473 4,494 2,10   SEB
DNB BANK 20230619 NO0010682511 2023-06-19  5 000 000 1,405 99,210  4 989 767  5 730 800,00 - 12,93   14 133 0,053 0,41   SEB

Företag, SEK  433 160 000  436 991 160 435 292 118,97  0,39  2 176 344 0,538 36,24   
Nordax finans 160326 SE0005126406 2016-03-21  5 000 000 2,708 100,250  5 012 500  5 000 000,00  0,25   26 328 0,058 0,42   SEB
Meda AB FRN 160405 SE0005132172 2016-04-05  2 000 000 1,904 100,336  2 006 710  1 997 120,00  0,48   5 924 0,100 0,17   SEB
COREM102 SE0003963586 2016-06-30  7 000 000 3,214 100,650  7 045 500  6 960 000,00  1,23   38 122 0,083 0,58   SEB
DANSKE BANK 160905 XS0825389843 2016-09-05  10 000 000 1,638 101,082  10 108 200  10 111 000,00 - 0,03   39 130 0,014 0,84   SEB
VOLVFRN16 XS0716704068 2016-12-08  6 000 000 2,846 102,627  6 157 620  6 000 000,00  2,63   39 370 0,022 0,51   SEB
Klövern AB 170119 SE0004868453 2017-01-19  7 000 000 4,000 101,979  7 138 530  7 028 000,17  1,57   31 111 0,144 0,59   SEB
VOLVOFINANS 334 170124 SE0005033636 2017-01-24  4 000 000 1,391 101,290  4 051 580  4 000 000,00  1,29   5 719 0,153 0,34   SEB
NCC TREAS 116 170306 SE0005096146 2017-03-06  10 200 000 1,688 101,390  10 341 780  10 286 584,00  0,54   40 653 0,017 0,86   SEB
IJ 170313 SE0004518801 2017-03-13  10 000 000 2,161 102,868  10 286 800  10 290 602,00 - 0,04   46 822 0,036 0,85   SEB



Portföljsammandrag, räntebärandeKLP-Räntebärande
Per datum 2015-11-30

Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderings-
ränta

Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Ändring
i procent

Upplupen ränta Duration Andel av
portföljen

   Depå

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 2

BJ BJÖRN17 SE0004545192 2017-03-30  10 000 000 2,964 100,021  10 002 100  9 950 000,00  0,52   50 224 0,083 0,83   SEB
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SE0005933207 2017-04-04  13 000 000 1,954 100,065  13 008 450  12 997 860,00  0,08   40 220 0,097 1,08   SEB
SHBCSTEN1 SE0004548659 2017-04-10  15 000 000 7,205 106,120  15 918 000  15 015 000,00  6,01   153 106 0,114 1,32   Handelsbanken
TELBSS FRN 20170515 XS0782395734 2017-05-15  13 000 000 2,497 103,146  13 408 980  13 253 070,00  1,18   13 525 0,214 1,11   SEB
Balder 170516 SE0005190253 2017-05-16  10 000 000 1,955 101,338  10 133 800  10 016 700,00  1,17   27 696 0,114 0,84   SEB
SAND 150B SE0004444297 2017-08-24  6 000 000 1,607 102,240  6 134 400  6 006 000,00  2,14   1 607 0,239 0,51   SEB
Peab Finans FRN SE0005449352 2017-09-26  10 000 000 2,120 101,066  10 106 600  10 000 000,00  1,07   38 278 0,072 0,84   SEB
Millicom 171030 nr 100 SE0004809663 2017-10-30  10 000 000 3,183 102,395  10 239 450  10 008 896,00  2,30   27 409 0,169 0,85   SEB
Millicom 5,25% nr 101 SE0004809655 2017-10-30  5 000 000 2,039 105,740  5 287 000  5 407 700,00 - 2,23   21 354 1,862 0,44   SEB
Husqvarna FRN 17-11-28 SE0004926699 2017-11-28  12 000 000 1,983 102,750  12 330 000  12 253 840,00  0,62   1 323 0,250 1,02   SEB
Islandsbankis 2017 XS1003542849 2017-12-16  9 000 000 3,713 104,000  9 360 000  9 220 500,00  1,51   69 619 0,044 0,78   SEB
SFFAB 2 AB FRN SE0004951457 2017-12-30  15 000 000 3,214 103,852  15 577 800  15 108 080,78  3,11   81 689 0,083 1,29   SEB
Stendörren Fastigheter AB15/1 SE0006600268 2018-02-18  10 000 000 5,000 100,500  10 050 000  10 000 000,00  0,50   75 000 0,106 0,83   SEB
Billerud FRN 2018-03-27 SE0005130655 2018-03-27  9 000 000 2,320 103,773  9 339 570  9 159 760,00  1,96   37 120 0,075 0,77   SEB
Getinge AB 18-05-21 SE0005217684 2018-05-21  15 000 000 1,488 100,548  15 082 200  14 974 718,25  0,72   5 580 0,231 1,25   SEB
ICA FRN 2018-06-25 SE0005280500 2018-06-25  20 000 000 1,403 103,335  20 667 000  20 268 940,00  1,96   51 443 0,069 1,71   SEB
Nordlys AB SE0006027843 2018-09-12  3 960 000 5,464 101,000  3 999 600  3 960 000,00  1,00   36 663 0,083 0,33   SEB
Cloetta AB 20180917 SE0005364437 2018-09-17  11 000 000 2,812 104,101  11 451 110  11 166 060,00  2,55   63 583 0,047 0,95   SEB
Real People SE0005392560 2018-09-19  7 000 000 5,958 57,000  3 990 000  6 915 026,33 - 42,30   83 412 0,053 0,33   SEB
NP3 Fastigheter 181015 SE0007491253 2018-10-15  6 000 000 4,603 100,850  6 051 000  6 000 000,00  0,85   35 290 0,128 0,50   SEB
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29 SE0007666102 2018-10-29  5 000 000 6,179 100,500  5 025 000  5 000 000,00  0,50   27 462 0,167 0,42   SEB
SSAB 4,625% 190225 SE0005757515 2019-02-25  8 000 000 3,631 102,968  8 237 440  8 106 560,33  1,61   282 639 2,978 0,68   SEB
Balder 102 190312 SE0005797511 2019-03-12  10 000 000 1,250 98,674  9 867 400  9 907 030,14 - 0,40   27 430 0,033 0,82   SEB
Volvo Treasury 20190415 XS1056590083 2019-04-15  8 000 000 0,603 99,818  7 985 440  8 061 360,00 - 0,94   6 164 0,128 0,66   SEB
Vacse AB 2019-06-03 SE0005999802 2019-06-03  10 000 000 1,076 101,274  10 127 400  10 021 220,00  1,06   26 302 0,008 0,84   SEB
Castellum 2019-06-07 SE0005795739 2019-06-07  20 000 000 1,068 99,697  19 939 300  20 052 454,44 - 0,56   49 840 0,019 1,65   SEB
Sagax 2019-06-18 SE0006027041 2019-06-18  8 000 000 2,800 98,234  7 858 720  7 961 137,00 - 1,29   26 756 0,136 0,65   SEB
Fastpartner 190923 SE0007576947 2019-09-23  4 000 000 3,300 99,005  3 960 200  3 963 000,00 - 0,07   26 833 0,064 0,33   SEB
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 SE0006371381 2019-11-04  15 000 000 4,012 104,412  15 661 800  14 906 700,00  5,07   56 875 3,641 1,30   SEB
TeliaSonera 2019-12-04 XS1148750588 2019-12-04  18 000 000 0,191 98,310  17 695 800  17 968 749,53 - 1,52   8 309 0,011 1,47   SEB
Nordea AT1 FRN SEK XS1202091325 2020-03-12  15 000 000 2,811 94,650  14 197 500  15 000 000,00 - 5,35   92 529 0,033 1,18   SEB
ÅF FRN 2020-05-12 SE0007074620 2020-05-12  11 000 000 0,787 98,693  10 856 230  11 000 000,00 - 1,31   4 329 0,206 0,90   SEB
Stena FRN 201127 NO0010752710 2020-11-27  10 000 000 3,094 99,532  9 953 200  10 000 000,00 - 0,47   2 579 0,247 0,83   SEB
Trelleborg FRN 18.01.2021 SE0006452009 2021-01-18  5 000 000 0,774 98,349  4 917 450  5 000 000,00 - 1,65   4 623 0,136 0,41   SEB
DANBNK 4,75%20240605 XS0999631665 2024-06-05  15 000 000 3,444 109,480  16 422 000  14 988 450,00  9,56   346 354 7,115 1,36   SEB

Övr Banker(ej börsbolag)  90 000 000  90 053 490  90 513 796,55 - 0,51   302 277 0,098 7,47   
SPB SYD FRN +125 160610 SE0005223906 2016-06-10  6 000 000 0,952 100,377  6 022 620  6 000 000,00  0,38   12 852 0,028 0,50   SEB
IKANO FRN SE0004051217 2016-07-18  10 000 000 1,644 100,873  10 087 300  10 123 438,00 - 0,36   19 637 0,136 0,84   SEB
LF FRN 171009 SE0004867828 2017-10-09  5 000 000 1,708 102,577  5 128 850  5 043 488,00  1,69   12 335 0,111 0,43   SEB
SBAB FRN 171116 XS0854751186 2017-11-16  7 000 000 2,297 101,826  7 127 785  7 000 000,00  1,83   6 253 0,217 0,59   SEB
Resurs bank ab  frn +200 SE0006965356 2018-04-03  15 000 000 1,704 100,712  15 106 725  15 000 000,00  0,71   41 180 0,094 1,25   SEB
SBAB FRN AT1 2020-03-16 XS1202987985 2020-03-16  20 000 000 2,963 97,510  19 502 000  20 125 920,00 - 3,10   123 458 0,044 1,62   SEB
Ikanobank 111 200415 SE0006994265 2020-04-15  10 000 000 0,603 98,752  9 875 200  10 010 600,00 - 1,35   7 705 0,128 0,82   SEB
LF Bank ECP 15/20200609 XS1243897987 2020-06-09  8 000 000 2,949 99,130  7 930 400  8 008 800,00 - 0,98   53 738 0,025 0,66   SEB
Sparbanken Öresund SE0005497781 2023-10-25  9 000 000 2,791 103,029  9 272 610  9 201 550,55  0,77   25 119 0,156 0,77   SEB

Strukturerade obligationer  181 900 000  192 015 500 184 097 370,00  4,30  1 595 821 2,365 15,92   
SWB1119ASP SE0004058014 2016-07-18  15 000 000 0,000 111,100  16 665 000  15 000 000,00  11,10    0 0,625 1,38   SEB
SEBKRG 141 XS0672583399 2016-09-20  10 000 000 2,708 100,700  10 070 000  10 000 000,00  0,70   53 408 0,056 0,84   SEB
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SHBKRG6I SE0003960632 2016-09-20  5 000 000 2,799 102,300  5 115 000  5 000 000,00  2,30   55 903 0,800 0,42   SEB
KREHY3498 SE0004269074 2016-12-20  4 900 000 8,808 105,500  5 169 500  4 909 800,00  5,29   85 120 0,056 0,43   SEB
SWB1172RFT SE0004328383 2016-12-21  5 000 000 0,000 115,100  5 755 000  5 000 000,00  15,10    0 1,052 0,48   SEB
NDA 3551 SE0004392751 2017-01-27  5 000 000 0,000 107,200  5 360 000  5 000 000,00  7,20   210 417 1,105 0,44   SEB
SHBC Itraxx CE47L 180110 SE0005035409 2018-03-10  10 000 000 2,645 101,540  10 154 000  10 111 210,00  0,42   37 471 0,114 0,84   SEB
SWB1284 USAkap SE0005100930 2018-03-28  8 000 000 0,000 115,650  9 252 000  8 000 000,00  15,65    0 2,318 0,77   SEB
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SE0004841658 2018-10-10  10 000 000 7,505 106,400  10 640 000  10 186 360,00  4,45   106 321 0,114 0,88   Handelsbanken
SHBC CX28L SE0005397999 2019-01-18  15 000 000 2,116 115,400  17 310 000  15 015 000,00  15,28   942 500 2,774 1,44   SEB
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE0006091351 2019-07-11  15 000 000 0,000 121,400  18 210 000  15 750 000,00  15,62    0 3,605 1,51   SEB
SHBC CE29L SE0006081857 2019-12-20  12 000 000 4,705 96,400  11 568 000  12 000 000,00 - 3,60   79 985 0,114 0,96   Handelsbanken
SHBC CE39L SE0006081998 2020-01-10  7 000 000 1,755 93,600  6 552 000  7 000 000,00 - 6,40   17 404 0,114 0,54   Handelsbanken
DanskeCatellaHedge 1542 200605 SE0007074984 2020-06-05  15 000 000 0,000 103,300  15 495 000  15 750 000,00 - 1,62   7 292 4,497 1,28   SEB
SWB Spec Energieff 200714 SE0007184304 2020-07-14  15 000 000 0,109 99,500  14 925 000  15 150 000,00 - 1,49    0 4,616 1,24   Swedbank
SWB Spec Vatten 200714 SE0007184312 2020-07-14  15 000 000 0,000 101,200  15 180 000  15 000 000,00  1,20    0 4,616 1,26   Swedbank
EPForward rate 2021-04-15 SE0006966040 2021-04-15  15 000 000 0,511 97,300  14 595 000  15 225 000,00 - 4,14    0 5,370 1,21   SEB

VINSTANDELSLÅN  15 000 000  15 000 000  15 000 000,00  0,00   75 000 0,575 1,24   
SV BOSTF 8 SE0002575779 2016-06-30  15 000 000 0,999 100,000  15 000 000  15 000 000,00  0,00   75 000 0,575 1,24   Svenska bostadsfonden

RÄNTEFONDER   482 377  112 881 354 108 064 073,75  4,46    0 0,000 9,36   
Catella Hedgefond SE0001131335   85 254 0,000 170,430  14 529 839  14 500 000,00  0,21    0 0,000 1,20   Söderberg & Partners
EXCALIBUR SE0001097080   3 571 0,000 11921,440  42 572 048  38 127 516,00  11,66    0 0,000 3,53   Excalibur
Handelsbanken Företagsob-Mega SE0005993136   135 258 0,000 110,600  14 959 487  14 436 557,75  3,62    0 0,000 1,24   Handelsbanken
Handelsbanken Tillväxtm oblig LU0907934201   156 795 0,000 98,220  15 400 358  16 000 000,00 - 3,75    0 0,000 1,28   Handelsbanken
SEB Credit Opportunity III HNW LU0739642618   100 000 0,000 104,070  10 407 000  10 000 000,00  4,07    0 0,000 0,86   SEB
Trude SE0007551338   1 500 0,000 10008,415  15 012 622  15 000 000,00  0,08    0 0,000 1,24   Excalibur
Totalt  994 242 377 1 205 923 6531 200 650 231,26  0,44 6 931 597 100.00   Excalibur
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EXCALIBUR Köp 2015-11-30 2015-12-02   1   0,00   0,00 SEK   0,0000   0,00
Catella Hedgefond Köp 2015-11-18 2015-11-19  85 254   170,08 14 500 000,00   0,00 SEK   1,0000 14 500 000,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  14 500 000,00    0,00  14 500 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Summa  14 500 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00



UtdelningarKLP-Räntebärande
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Summa   0,00   0,00   0,00   0,00

Summa   0,00



Köp och försäljning av obligationerKLP-Räntebärande
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Benämning Typ Nominellt-
belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

LFHYP513 Köp 10 000 000 110,3200 2015-11-17 2015-11-19 11 088 875,00  56 875,00 SEK   1,0000 11 088 875,00
SWBHYP189 Köp 8 000 000 99,5600 2015-11-17 2015-11-19 8 038 640,00  74 000,00 SEK   1,0000 8 038 640,00
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 Kupf 2015-11-13 2015-11-13 USD  791 263,48
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Kupf 2015-11-04 2015-11-04 SEK  789 687,50

CAIO 1579 Sälj 10 000 000 109,8810 2015-11-03 2015-11-05 11 211 433,00  223 333,00 SEK   1,0000 11 211 433,00  11 465 600,00 -  477 500,00
SWBHYP189 Köp 3 000 000 99,6780 2015-11-03 2015-11-05 3 016 923,00  26 583,00 SEK   1,0000 3 016 923,00
SWBHYP189 Köp 7 000 000 99,6780 2015-11-03 2015-11-05 7 039 488,00  62 028,00 SEK   1,0000 7 039 488,00
SBAB 142 Köp 7 000 000 98,9650 2015-11-03 2015-11-05 6 971 883,00  44 333,00 SEK   1,0000 6 971 883,00
SBAB 142 Köp 3 000 000 98,9650 2015-11-03 2015-11-05 2 987 950,00  19 000,00 SEK   1,0000 2 987 950,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

NOK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
SEK  38 860 940,00  10 988 100,00  38 860 940,00  10 988 100,00  11 465 600,00   282 819,00   223 333,00   789 687,50    0,00   477 500,00
USD    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   791 263,48    0,00    0,00
Summa, SEK  38 860 940,00  10 988 100,00  11 465 600,00   282 819,00   223 333,00  1 580 950,98    0,00   477 500,00



Köp och försäljning av FRN-lånKLP-Räntebärande
Avser period: 2015-11-01 - 2015-11-30

Benämning Typ Nominellt-
belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Onsdag 2015-12-09
Sida 1

Husqvarna FRN 17-11-28 Kupf 2015-11-28 2015-11-30 SEK  62 604,00
Storebrand LIV 180529 Kupf 2015-11-28 2015-11-30 NOK  90 388,27
Stena FRN 201127 Kupf 2015-11-27 2015-11-27 SEK   0,00
VASAKR445 Kupf 2015-11-25 2015-11-25 SEK  5 928,89

SAND 150B Kupf 2015-11-24 2015-11-24 SEK  26 588,00
Fastpartner 190923 Köp 4 000 000 99,0800 2015-11-23 2015-11-30 3 989 833,00  26 833,00 SEK   1,0000 3 989 833,00
Getinge AB 18-05-21 Kupf 2015-11-21 2015-11-23 SEK  63 410,83
Norwegian Air Shuttle Kupf 2015-11-20 2015-11-20 NOK  142 378,71
Stena FRN 201127 Köp 1 000 000 100,0000 2015-11-20 2015-11-27 1 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 1 000 000,00

Stena FRN 201127 Köp 9 000 000 100,0000 2015-11-19 2015-11-27 9 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 9 000 000,00
Jernhusen RB 107 191030 Köp 5 000 000 98,2800 2015-11-17 2015-11-19 4 913 908,00   8,33 SEK   1,0000 4 913 908,00
VASAKR445 Sälj 20 000 000 99,9400 2015-11-17 2015-11-19 19 988 013,00 -  386,67 SEK   1,0000 19 988 013,00  20 037 000,00 -  48 600,33
VASAKR FRN 16-01-25 Sälj 10 000 000 100,2100 2015-11-17 2015-11-19 10 029 240,00  7 940,00 SEK   1,0000 10 029 240,00  10 185 500,00 -  164 200,00
Vasakronan FRN 2019-09-12 Köp 8 000 000 98,8500 2015-11-17 2015-11-19 7 912 721,00  4 561,33 SEK   1,0000 7 912 721,00

SBAB FRN 171116 Kupf 2015-11-16 2015-11-16 SEK  41 935,83
LOCK AS 2020-08-15 Kupf 2015-11-15 2015-11-16 NOK  174 864,71
TELBSS FRN 20170515 Kupf 2015-11-15 2015-11-17 SEK  84 453,06
ÅF FRN 2020-05-12 Kupf 2015-11-12 2015-11-12 SEK  25 018,89
SVEASKOG FRN 17-02-09 Kupf 2015-11-09 2015-11-09 SEK  17 808,19

RIKSHM 115 Green bond Kupf 2015-11-07 2015-11-09 SEK  12 389,72
Billerud FRN 2018-03-27 Köp 4 000 000 103,9940 2015-11-03 2015-11-05 4 169 556,00  9 796,00 SEK   1,0000 4 169 556,00
Balder 102 190312 Köp 3 000 000 98,8540 2015-11-03 2015-11-05 2 971 084,00  5 464,00 SEK   1,0000 2 971 084,00
Balder 170516 Köp 4 000 000 101,5500 2015-11-03 2015-11-05 4 067 213,00  5 213,00 SEK   1,0000 4 067 213,00
Solor Bioenergi 171102 Kupf 2015-11-02 2015-11-02 NOK  154 840,75

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

NOK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   562 472,44    0,00    0,00
SEK  37 972 439,34  30 009 699,67  37 972 439,34  30 009 699,67  30 222 500,00   51 875,66   7 553,33   340 137,41    0,00   212 800,33
USD    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Summa, SEK  37 972 439,34  30 009 699,67  30 222 500,00   51 875,66   7 553,33   902 609,85    0,00   212 800,33
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Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen 
och tillsynsplan 2016 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och ska enligt arkivla-
gen utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt samma 
lag. Tillsynen utförs av kommunarkivet och utövas genom regelbundna in-
spektioner hos myndigheterna. Syftet är att säkerställa att myndigheterna har 
kontroll på sin dokumenthantering och har de nödvändiga styrdokument som 
behövs för att kunna tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna hand-
lingar.  

Genomförda tillsynsbesök 2015 

 Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 2015-04-23 
 Kalmar Öland Airport AB 2015-09-15 
 Kalmar Hamn AB 2015-10-08 
 Kalmarssundsregionens renhållare KSRR 2015-11-03 

Avvikelser 

Kommunarkivet har identifierat 12 avvikelser sammanlagt från de 4 verksam-
heter man har besökt, spridningen har varit stor allt från 1 avvikelse till 5. Den 
gemensamma nämnaren var att ingen hade en upprättad beskrivning av en 
myndighets allmänna handlingar/arkivbeskrivning vilket varje myndig-
het/kommunägt bolag ska ha enligt vårt arkivreglemente och offentlighets- 
och sekretesslagen. I två verksamheter saknades upprättad och beslutad doku-
menthanteringsplan.  
 
En avvikelse har under 2015 inte korrigerats utan följs upp under 2016.  

Tillsynsplan 2016 

Tillsynsbesök enligt arkivlagen ska genomföras hos Kalmarhem AB, Kalmar 
Vatten AB, Kalmarsunds gymnasieförbund, Barn- och ungdomsnämnden och 
Södermöre kommundelsnämnd.  
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