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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 20 juni 2016 kl. 10:00 OBS tiden!
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén
Föredragningslista
1.

Val av protokollsjusterare

2.

Frågor och interpellationer

3.

Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för
idrottsverksamhet på fastigheten Släggan 3.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget
2017 utöka kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4
miljoner kronor/år för budgeterade hyreskostnader i fastigheten
Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för etapp 1
påverkas hyran proportionellt med 80 % av avvikelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget
2017 utöka kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal
och driftkostnader för ny verksamhet med 800 000 kr/år.

4.

Utökat stöd till föreningar 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med
15 300 000 kronor för investeringsbidrag till föreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med
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950 000 kronor för driftbidrag till föreningar.
5.

Beslut om bidrag till enskilda vägar 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor
för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.

6.

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med
Kalmar Vatten AB:s förslag.

7.

Utvärdering och beslut om fortsatta nivåer för
klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets
utvärdering av klimatkompensationssystemet.
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med
klimatkompensationssystemet enligt länsgemensam modell för
fossila flyg- och bilresor.

8.

Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk
förenings ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande
ska gälla:
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från
regionförbundet med motsvarande belopp som stödet.
Resterande del av lånet ska återbetalas när hela
fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 31 december
2021.
Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo
om lånet inte kan betalas tillbaka.
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Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber
ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om
1 250 000 kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal
ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och fibernät övergår i kommunens ägo om
borgensåtagandet utfaller.

10.

Kommunal borgen och lån till fiberföreningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja
kommunal borgen till fiberföreningar i Kalmar kommun under
följande förutsättningar:
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga:
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en
anläggning som består av passiv bredbandsinfrastruktur och
aktiv utrustning.
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen.
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd.
- Lånelöfte från banken.
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens
ägo om borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av
kommunen.
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade
bidraget. Beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram
till en månad efter det att föreningen fått bidraget utbetalt från
bidragsgivande myndighet. Borgensavgift ska ej tas ut.
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja
kommunalt lån till fiberföreningar i Kalmar kommun under
följande förutsättningar:
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna
samförlägga kanalisation med andra ledningsägare.
- När lån inte kan erhållas i bank.
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd
eller senast 6 år efter att kanalisationen är genomförd.
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens
ägo om lånet inte kan betalas tillbaka.
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Detaljplan för del av kv. Svalan, del av fastigheten Malmen
2:2 och Svanen 3
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för del av kv. Svalan 20, del av fastigheten Malmen
2:2 och Svanen 3.

12.

Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan
och bygglov
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov.

13.

Drogpolitiskt program 2016-2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program
2016-2020 för Kalmar kommun.

14.

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
mandatperioden 2015-2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för
privata utförare för mandatperioden 2015-2018.

15.

Alternativa betalsätt i Kalmar kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av
kommunledningskontorets utredning kring alternativa betalsätt i
Kalmar kommun.
Carl-Henrik Sölvinger (L), Christina Fosnes (M) och
Christopher Dywik (KD) redovisade en protokollsanteckning i
kommunstyrelsen, se bilaga.
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Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra Vimpeltorpet
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1
enligt kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB
(org.nr 556520-6660) för en köpeskilling om 7 156 000 kronor.

17.

Samordningsförbundets årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2015 och
godkänner årsredovisningen 2015.

18.

Regionförbundet i Kalmar läns årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse
och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och
godkänner årsredovisningen 2015.

19.

Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet
2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger budgetuppföljning efter april med
prognos för bokslutet 2016 till handlingarna.

20.

Ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för koncernen
Kalmar Kommunbolag AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger ekonomisk rapport tertial 1 med
prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB till
handlingarna.

21.

Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan
med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-
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2019.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för
bostadsförsörjningen.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför
2017 är besvarade.
2.

Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna
som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För
ombudgeteringar av anslag gäller:
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som
medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av
principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana
förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana
ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art
eller annars är av särskild vikt.
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ
karaktär, som inte får någon nettopåverkan på resultatet
eller nämndernas verksamhet får beslutas av
kommundirektören.

3.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av
planerade investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar
att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar
kommunens finansiella handlingsutrymme.

4.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 82 500 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
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borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 192 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 350 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år
2017 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder,
upp till totalt 1 260 000 000 kronor.
11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år
2017 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda
företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det
senaste årsskiftet.
13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor
i partistöd år 2017. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett
grundstöd till varje parti i fullmäktige och resterande som
ett mandatbundet stöd.
14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till
21:81 per skattekrona.
Ledamöterna från M, SD, MP, L och KD reserverade till
förmån för egna reservationer.
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22.

Valärenden

23.

Anmälningsärenden

-

Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni (kommer att delas ut på
sammanträdet)

-

Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kent
Pettersson (L)

-

Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nicholas
Murigo (MP)

-

Redovisning av lokalt partistöd 2015

-

Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag om
skejtpark

-

Medborgarförslag; Cykelbana längs Tallhagsvägen vid infarten
till Svensknabben

-

Medborgarförslag: Samordna KSRR:s återvinningscentral med
kommunens återbruk

-

Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på Ängö

-

Medborgarförslag, Fartgupp eller 30 skylt på Sjöliden

-

Skrivelse från kommunens revisorer om policy och regler kring
jaktarrende på Kalmar kommuns mark
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Bilaga
Protokollsanteckning från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni
Ärende 15: Alternativa betalsätt i Kalmar kommun
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L), Christina Fosnes (M) och
Christopher Dywik (KD):
”Vi välkomnar att kommunen nu kommer att göra det möjligt att betala via
Swish. Det framgår av utredningen att kommunen erbjuder de betalsätt som
finns på marknaden.
Detta stämmer inte alls med vår upplevelse, trots utredningen och
genomgången som gjorts så fanns BG-nummer ej angivet på fakturor utställda
i maj.
Kommunen behöver underlätta för sina medborgare inte för sina
ekonomiadministratörer. Vi anser att medborgare ska erbjudas maximal
valfrihet i metoden för betalning och att alla tillgängliga betalsätt.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Annika Fonseca

Datum

2016-05-24

Ärendebeteckning

KS 2016/0451

Kommunfullmäktige

Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i
detaljplan och bygglov
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till Riktlinjer
för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov.
Bakgrund
Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kalmar
kommun är från 1981.
De nu föreslagna riktlinjerna för parkering ska underlätta framtagandet av
detaljplaner och handläggning av bygglov. Riktlinjerna är vägledande för att
beräkna vilken efterfrågan på parkering som ska tillgodoses av fastighetsägaren
eller byggherren. De vanligast förekommande byggnationerna av bostäder och
verksamheter är sammanställda i en grundtalstabell. Grundprincipen är att
parkeringsefterfrågan ska lösas inom den egna fastigheten.
Om en fastighetsägare kan visa på åtgärder som leder till minskad parkeringsefterfrågan för bil kan flexibla parkeringstal tillämpas. Riktlinjerna visar då
tydliga regler för att kunna beräkna en reducering av grundtalet samt hur detta
ska regleras i avtal.
Riktlinjerna redovisar även vilka avvägningar som behöver göras vid förskolor
och grundskolor, hur parkering kan beräknas för speciella verksamheter samt
vid stadsdelskärnor och bykärnor. Vidare finns beskrivet olika sätt att lösa
parkering utanför egen fastighet i de fall parkering inte kan lösas på den egna
fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ändring av intäkter från p-köp på
sidan 27 i Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun: Intäkterna ska användas
till att utveckla kommunens allmänna parkeringar. I den tidigare texten stod det
Intäkterna ska användas för att underhålla och anlägga parkeringsanläggningar.

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

KS 2016/0451

Annika Fonseca
huvudprojektledare, kommunledningskontoret

Bilagor
SBN § 89 protokollsutdrag
Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov
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1.

Inledning

Syftet med riktlinjerna
Parkering är ett värdefullt styrmedel för att öka stadens tillgänglighet och har stor påverkan på karaktär,
trygghet, trafiksäkerhet och miljö. Ett parkeringssystem i balans stöder stadens utveckling. Med hjälp av
parkeringsriktlinjer stakas kommunens inriktning ut
och det blir tydligt för tjänstemän, politiker, fastighetsägare och byggherrar hur parkeringsfrågor ska hanteras. Parkeringsriktlinjerna utgör ett viktigt underlag i
plan- och bygglovsprocessen. För att riktlinjerna ska
göra nytta krävs att de svarar mot kommunens nuvarande inriktning och samspelar med dagens parkeringssituation. Riktlinjerna ska uppdateras när behov
uppstår.
Riktlinjerna för parkering ska underlätta framtagandet
av detaljplaner och handläggning av bygglov och ska
tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad
användning av befintlig funktion. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på parkeringar som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller
byggherren. Grundprincipen är att parkeringsefterfrågan ska lösas inom den egna fastigheten. Om en fastighetsägare eller byggherre kan visa på åtgärder som
leder till minskad parkeringsefterfrågan ska riktlinjerna ge tydliga spelregler för hur en reducering av antal parkeringsplatser ska beräknas samt hur detta ska
regleras i avtal. Möjligheten till flexibla parkeringstal
gäller enbart för bilparkering, för cykelparkering ges
ingen reduktion.

Parkeringstalen ska säkerställa att det finns tillräckligt
med parkeringsplatser för att möta den parkeringsefterfrågan som finns vid ny- eller ombyggnation. För
bilparkering handlar det om att hitta en balans mellan
parkeringsefterfrågan och en effektiv markanvändning. För cykelparkering handlar det om att se till att
det finns många och attraktiva cykelparkeringar så att
cyklandet kan öka.
I bilagan till Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun redovisas hur grundtalen för parkering har beräknats samt den statistik och de antagande som ligger
till grund för beräkningarna. Bilagan vänder sig främst
till de som vill ha en djupare förståelse av parkeringstalen samt till de tjänstemän som vid behov kommer
att räkna fram nya grundtal.

I funktionsblandade stadsdelar vill kommunen sträva
mot ett mer effektivt användande av marken och av
parkeringsplatserna och i dessa delar vill kommunen
öka samnyttjandet över dygnet och året vilket kan lösas genom att ingå i en gemensamhetsanläggning eller
genomföra ett parkeringsköp. I den mån parkering inte
kan anordnas inom den egna fastigheten kan parkeringsefterfrågan lösas genom avtal på annan fastighet
eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning.

Riktlinjer för parkering i Kalmar
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2.

Mål och visioner

Kommunen har som övergripande mål att främja en
god sammanvägd tillgänglighet till parkeringar. Att
kunna nå staden, stadsdelcentrum och bykärnor och
dess utbud är ett viktigt konkurrensmedel vid t.ex.
handels- och företagsetableringar. Kalmar ska även i
framtiden vara regionens främsta centrum för handel,
administration och upplevelser.
Kalmar måste vara tillgängligt för alla, även de som
reser med bil. Om fler som har möjlighet väljer andra
färdsätt än bil kommer det finnas god tillgänglighet till
parkering för de som måste använda bil. Därför ska vi
också arbeta med goda möjligheter till gång-, cykeloch kollektivtrafik. Men bilen kommer även i framtiden att vara ett viktigt transportmedel i vår region.
Besökare och kunder ska prioriteras först i parkeringssystemet. I andra hand prioriteras parkering för
boende och i tredje hand parkering för arbetstagare.
Längre gångavstånd för boende och arbetstagare bör
accepteras och då kan parkeringsplatser tillgodoses en
bit ifrån bostaden eller arbetsplatsen.
En parkeringsyta som inte används är en resurs som
kan användas till annat ändamål än parkering t.ex. bostäder, parker eller andra anläggningar. Genom att ha
samlade och samnyttjade parkeringsytor så används
marken på ett mer effektivt sätt. Genom ett mer kostnadseffektivt användande av parkeringsplatser vill
kommunen skapa möjlighet till ett ökat bostadsbyggande och lägre hyror.
På landsbygden är bilen ofta det enda färdmedlet.
Kommunen kan underlätta övergång till hållbara resor genom att anlägga pendlarparkeringar vid busshållplatser. Kommunen verkar också för att stimulera
bränslen som minskar utsläppen från bilarna.
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3.

Gällande regelverk

Hur bostäder och verksamheter lokaliseras har betydelse för tillgänglighet, trafik och parkeringsefterfrågan. Kommunen har genom översiktsplaner och
detaljplaner möjlighet att styra planeringen och lokaliseringen. Kravet på att ordna parkering regleras i PBL,
plan- och bygglagen.
Fastighetsägarens skyldigheter
Skyldighet att anordna parkering ligger i första hand
på fastighetsägaren. Vid bygglov är det kommunens
skyldighet att se till att parkeringsefterfrågan uppfylls.
Dessa framgår antingen av detaljplanen eller av parkeringsriktlinjerna. Parkeringsriktlinjerna har ingen direkt rättsverkan utan det ankommer på samhällsbyggnadsnämnden att i varje enskilt fall avgöra om bil- och
cykelplatsefterfrågan är tillgodosedd. Det är viktigt att
beakta likställighetsprincipen i kommunallagen, som
säger att alla ska behandlas lika om det inte finns sakligt skäl för något annat. Med hjälp av parkeringsriktlinjer kan en fastighetsägare i god tid beräkna parkeringsefterfrågan som behöver tillgodoses i ett bygglov
eller i ett avtal.
Detaljplan
I en detaljplan får kommunen bestämma krav om att
ordna utrymme för den parkering som behövs. I detaljplan får kommunen också bestämma placeringen
och utformningen av parkeringsplatser och att viss
mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. (PBL 4 kap 13§)
Bygglov
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att det på tomten eller i
närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering. Kravet ska i skälig utsträckning
också tillämpas om tomten är bebyggd. Hänsyn ska
tas till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda
egenskaper. (PBL 8 kap 9§)
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Om en tomt ska bebyggas med byggnadsverk som
innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering ska man i första
hand ordna friyta. (PBL 8 kap 9§)
Bygglovsbefriade parkeringsplatser
Att anlägga parkeringsplatser är bygglovpliktigt (Planoch byggförordningen, PBF 6 kap 1§ 8 punkten). Det
krävs dock inte bygglov om det på fastigheten endast
finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för
fastighetens behov. Det krävs inte heller bygglov om
parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen eller
på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.
(PBF 6 kap 2§ 3 punkten)
Parkering för personer med nedsatt
rörelseförmåga
Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverket och
på annat sätt kunna använda tomten, om det inte med
hänsyn till terräng och förhållanden i övrigt inte är
orimligt. (PBL 8 kap 9§ punkt 5).
Vid utformning, dimensionering och lokalisering av
bilparkering för personer med rörelsenedsättning ska
Boverkets byggregler och Boverkets föreskrifter följas. Kalmar kommun rekommenderar också att handboken Bygg Ikapp tillämpas.
Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning
ska enligt Boverkets byggregler kunna ordnas inom
25 meters gångavstånd från entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Därutöver ska det
finnas en angöringsplats inom samma avstånd. För en
del människor är ett mycket nära avstånd helt avgörande om en målpunkt kan besökas. Därför ska alltid
minsta möjliga avstånd till entré eftersträvas även om
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reglerna tillåter upp till 25 meter. Angöringsplats bör
enligt handboken Bygg Ikapp helst anordnas närmare
än så (år 2015 gällde inom 5 meter och parkeringsplats
inom 10 meter från entrén).
För utformningen av parkeringsplatser för personer
med rörelsenedsättning hänvisas till avsnitt 3:122 i Boverkets byggregler. Antalet parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning ska anpassas efter behov i det enskilda fallet enligt samma avsnitt och vara
minst den andel som rekommenderas i Bygg Ikapp (år
2015 var andelen 5 %). Andelen avrundas till närmaste heltal; dock ska alltid minst en plats avsättas. Det är
viktigt att dimensionera antalet med tanke på samtliga
användargruppers behov, till exempel boende, verksamma och besökare.
För anläggningar och lokaler där stor andel av besökarna kan antas ha svårighet att röra sig längre sträckor, till exempel vårdinrättningar, behöver behovet av
parkeringar studeras i en särskild parkeringsutredning.
För sådana anläggningar och lokaler kan också en högre andel parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning än vad som rekommenderas i Bygg Ikapp
bedömas som lämplig.
Boktips
”Bygg ikapp”
”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok
som innehåller information om gällande regler och
fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra
miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller
också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.
Författare: Elisabet Svensson
Förlag: Svensk byggtjänst
ISBN: 9789173336918
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4.

Zonindelning

Parkeringssituationen i det allmänna systemet och på
kvartersmark ser olika ut i olika delar av staden och av
kommunen. Den beror bland annat på hur gammal
bebyggelsen är, om det är en blandning mellan bostäder, handel och verksamheter eller om det är mer
funktionsuppdelade områden. Riktlinjerna för parkering har därför delats in i fyra olika zoner. Zonerna
följer kommunens områdesindelning vilket gör att
statistik kan följas över tid. Zonindelningen speglar
också hur vi ser på framtiden enligt kommunens översiktsplanering.
Zon A - stadskärnan
Zon A omfattar stadskärnan med områdena Norrgård, Malmen, Bremerlyckan, Gamla stan, Kvarnholmen, Hamnen, Ängö och Varvsholmen. I zon A finns
en funktionsblandning av bostäder, handel, besöksnäring och verksamheter.
I större delen av stadskärnan sker en stor del av parkering för boende och arbetspendling i det allmänna
systemet eftersom stadskärnan byggdes ut innan bilen blev lika vanlig som idag. I stadskärnan ska den
parkeringen samsas med parkering för handel och
besöksnäring vilket kan styras med olika avgifter och
tidsbegränsningar.
Kommunen gör bedömningen att utnyttjandet av de
allmänna parkeringsplatserna är optimal på Kvarnholmen och Malmen där beläggningen är 70-85% vid
maximal beläggning, (enligt studier genomförda 2012,
se Förslag till parkeringsplan för Kvarnholmen och
Malmen). En optimal beläggningsgrad för ett effektivt
markutnyttjande är 80-85%.
I stadskärnan finns mycket goda alternativ till bil i form
av kollektivtrafik, cykel och gång. Kommunen önskar
förtäta stadskärnan och vill se nya flexibla lösningar
på parkeringsefterfrågan där åtgärder för att minska
bilinnehavet och bilresor ska stimuleras. I stadskärnan
finns goda möjligheter att samnyttja parkeringsplatser.
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Zon B - innerstaden
Zon B omfattar innerstaden med områdena Tallhagen, Getingen, Skälby, Oxhagen, Gamla industriområdet, Tegelviken, Sandås, Stensberg, Stensö och Kalmarsundsparken. I zon B finns en funktionsblandning
av bostäder, verksamheter och besöksnäring. I innerstaden finns även Södercentrum och handelsområdet
Giraffen där parkering ordnats inom kvartersmark.
Inom zon B varierar svårigheterna att hitta parkering
men överlag finns det parkering på kvartersmark för
de boendes eller verksamheternas efterfrågan.
I innerstaden finns goda möjligheter till kollektivtrafik, cykel och gång då det finns närhet mellan bostäder, service och handel.
Zon C – övriga Kalmar stad
Zon C omfattar Berga, Funkabo, Djurängen, Berga
industriområde, Krafslösa, Vimpeltorpet, Norrliden,
Bergavik, Björkudden, Björkenäs, Snurrom, Hansa
city, Flygstaden, Hagbygärde samt Svaneberg. Bebyggelsen inom zon C är idag funktionsuppdelad i
bostads- och verksamhetsområden och parkeringsefterfrågan är nästan alltid tillgodosedd inom kvartersmarken. Här uppstår sällan konflikter mellan den
allmänna efterfrågan och fastighetens efterfrågan. I
denna zon finns relativ god tillgång till stadsbussar.
Inom zon C finns två stadsdelscentra, Berga Centrum
och Norrliden centrum. Principer för att lösa parkering i dessa beskrivs i kapitel 9.
I norra Kalmar finns stora möjligheter till ny bebyggelse, både som förtätningsprojekt och som nya exploateringsområden. I framtiden vill kommunen planera för en ökad blandning mellan olika former av
bostäder, verksamheter och service vilket kan leda till
större samnyttjande av parkeringslösningar och ett
mer effektivt markutnyttjande.
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Zon D – övriga Kalmar kommun
Zon D omfattar övriga bostads- och verksamhetsområden inom planlagt område i övriga tätorter i
Kalmar kommun. Parkeringsefterfrågan är nästan alltid tillgodosedd inom kvartersmark och det uppstår
sällan konflikt mellan den allmänna efterfrågan och

fastighetens efterfrågan. Tillgången till kollektivtrafik
varierar kraftigt och bilberoendet är högre jämfört
med Kalmar stad. Inom zon D finns stadsdelscentra
och bykärnor. Principer för att lösa parkering i dessa
beskrivs i kapitel 9.
Läckebys omland

Lindsdal

Lindsdals omland
Snurrom
Björkenäs
Björkudden

Smedbys omland

Vimpeltorpet

Krafslösa

Norrliden

Zon D

Berga industriområde

Bergavik

Zon C
Berga

Djurängen
Funkabo
Hansa City

Skälby

Smedby

Tallhagen

Hagbygärde

Flygstaden

Getingen

Zon B

Oxhagen
Norrgård
Gamla industriområdet

Varvsholmen

Ängö

Malmen
Svaneberg

Tegelviken

Kvarnholmen
Sandås

Stensberg

Rinkabyholm

Bremerlyckan

Gamla stan

Zon A

Hamnen

Kalmarsundsparken

Boholmarna

Rinkabyholms, Boholmarnas och Dunös omland (Hossmo)

Stensö

Dunö

Bild 1. Zonindelning för parkering
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5.

Parkeringstal för bil och cykel - grundtal

Ny- och tillbyggnad
Grundtalen är avsedda att användas vid beräkning
av vilken parkeringsefterfrågan som finns för olika
typer av bostäder (gäller alla upplåtelseformer) och
verksamheter. Grundtalen används för både nybyggnation och om- eller tillbyggnad.
I tabell 1 redovisas grundtal för bostäder, kontor,
industri, handel, restaurang, hotell, utbildning och
vårdboende. Grundtalen är avsedda att användas
som generell utgångspunkt vid bedömning av parkeringsefterfrågan i såväl detaljplan som bygglov. De
finns framtagna för cykel respektive bil och varierar i
zonerna A, B, C och D.
Kommunen har valt att inte ta fram grundtal för studentbostäder på grund av att det inte går att fastställa
att mindre lägenheter hyrs ut till studenter. Det saknas även statistik för bilinnehav hos studenter. Men i
de fall en fastighetsägare kan påvisa att de planerade
bostäderna varaktigt kommer att hyras ut till enbart
studenter och att bilinnehavet kommer att vara lägre,
kan ett nytt grundtal räknas fram. Grundtalet för cykelparkering beräknas enligt grundtalstabell.
För verksamheter räcker oftast de generella grundtalen för att göra en bedömning, men det finns
undantagsfall. För andra verksamheter än de som
angetts i grundtalen, till exempel extern handel, bibliotek, sport- och nöjesanläggningar m.m. krävs en
särskild utredning, se kapitel 7. Det krävs också en
särskild utredning vid planering av stadsdelscentra
och bykärnor där specifika förutsättningar och mål
råder, se kapitel 9.

Ombyggnad/ändrad användning
Om parkeringsefterfrågan ökar vid ombyggnad eller
ändrad användning av en fastighet kan nya parkeringsplatser krävas som motsvarar skillnaden mellan den
gamla och nya efterfrågan. För äldre fastigheter kan
det hända att parkeringsefterfrågan för den befintliga
fastigheten inte är tillgodosedd. Samhällsbyggnadsnämnden har då rätt att hävda PBL:s parkeringskrav
för hela fastigheten i skälig utsträckning, men praxis är
att man endast ställer krav på de extra parkeringsplatser som ombyggnaden medför.
Vid ombyggnad beräknas ett grundtal för dagens användning och ett grundtal för den nya användningen
som planeras. Dessa jämförs med varandra och om
skillnaden är mindre än 10 procent antas befintligt
parkeringsutbud motsvara efterfrågan och inga nya
parkeringsplatser behöver anläggas.

Vad är?
BTA - Bruttoarea
BTA, bruttoarea, är en grundläggande term i
parkeringssammanhang och är summan av arean
för alla våningsplan i en byggnad och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.
Om det finns flera funktioner i en byggnad, t ex
både bostäder och lokaler, dras gränsen mitt i
den skiljande väggen. Bruttoarean används som
term när man uttrycker parkeringsefterfrågan, t
ex att det krävs 20 bilplatser per 1 000 m² BTA
kontor. Det används också som ingångsparameter för beräkning av parkeringsefterfrågan t ex
antal anställda per 1 000 m² BTA kontor.
BTA beräknas enligt svensk standard
SS21054:2009.
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Tabell 1. Grundtal för parkering vid bedömning av parkeringsefterfrågan för både cykel och bil i zon A, B, C och D.
GRUNDTAL
FÖRparkering
PARKERING
Grundtal
för

ZON A

CYKEL
ZON B
ZON C

BIL
ZON D

Boende + besökare
varav besökare cykel 50 %
24 + 12 23 + 12 24 + 12 23
0,9
1,0
1,0
1,7
2,0
2,0
2,6
3,0
3,1
3,5
4,0
4,1

FLERBOSTADSHUS
P-platser per 1000 m2 BTA
P-platser per 1 rum och kök
P-platser per 2 rum och kök
P-platser per 3 rum och kök
P-platser per 4 rum och kök

ZON A

ZON B

+ 12
1,0
2,0
3,0
3,9

P-platser per hus
KONTOR OCH INDUSTRI
Kontor: P-platser per 1000 m2 BTA

20 + 2 16 + 2

8 + 1
0,2
0,4
0,7
0,9

2

Industri: P-platser per 1000 m BTA

8 + 1

ZON D

10 + 1 11 + 1 13 + 1
0,3
0,3
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,3
1,2
1,4
1,7
Boende + besökare
varav besökare bil 10%

7 + 1
1,0

Anställda + besökare
12 + 1

ZON C

Boende + besökare
varav besökare bil 10%

Boende + besökare
varav besökare cykel 50 %
16 + 8 20 + 10 20 + 10 21 + 10
3,2
3,9
3,7
3,6

SMÅHUS
P-platser per 1000 m2 BTA

Kalmar
Kalmarkommun
kommun2016
2016

8 + 1
1,2

9 + 1 12 + 1
1,2
1,6

Anställda + besökare
8 + 1

14 + 1

20 + 2 22 + 2 26 + 3

6 + 0,4 3 + 0,2 3 + 0,2 5 + 0,4 8 + 1
Anställda + besökare

8 + 1 10 + 1

Anställda + besökare

HANDEL
Generellt: P-platser per 1000 m2 BTA

8 + 25 6 + 20

5 + 15

3 + 10

5 + 25

Dagligvarubutik: P-platser per 1000 m2 BTA

10 + 35 8 + 28

6 + 21

4 + 14

7 + 35 10 + 42 11 + 44 13 + 46

Sällanvarubutik: P-platser per 1000 m2 BTA

5 + 15 4 + 12

3 + 9

2 + 6

4 + 15

Anställda + besökare

8 + 30 8 + 32 10 + 33
5 + 18 6 + 19 7 + 20
Anställda + besökare

RESTAURANG OCH HOTELL
Restaurang: P-platser per 1000 m2 BTA

5 + 35 4 + 28

3 + 14

2 + 14

4 + 32

5 + 35 6 + 39 7 + 42

Hotell: P-platser per 1000 m2 BTA

2 + 15 1 + 12

1 + 9

1 + 6

1 + 14

2 + 15 2 + 17 2 + 18

SKOLVERKSAMHET
Förskola: P-platser per 1000 m2 BTA

10 + 49 8 + 48

6 + 48

4 + 48

7 + *

10 + * 11 + * 11 + *

Grundskola: P-platser per 1000 m2 BTA

5 + 47 4 + 47

3 + 47

3 + 46

3 + **

5 + ** 5 + ** 7 + **

5 + 57 4 + 56

3 + 42

2 + 28

4 + 0,4 5 + 1

Anställda + elever/besökare

2

Gymnasieskola: P-platser per 1000 m BTA
ÄLDREVÅRDBOENDE***
P-platser per 1000 m2 BTA

Anställda + besökare
4 + 1

3 + 1

Anställda + elever/besökare

6 + 1

7 + 1

Anställda + besökare

2 + 0,3 1 + 0,4 2 + 0,9 4 + 1

4 + 1

5 + 1

* Plats för hämtning/lämning bör omfatta 1,5 bilplats per avdelning plus en hkp-plats
** Plats för hämtning/lämning bör omfatta ca 8 bilplatser till 14 klasser, dvs en tvåparallellig skola, eller ca 0,58 bilplatser per klass.
*** Vårdboende utöver äldrevårdboende kräver speciell utredning
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Räkneexempel
I zon A ska ett flerbostadshus kombinerat med kontor byggas. Den totala bruttoarean (BTA) uppgår
till 5 000 m² för bostäderna och 3 000 m² för kontoren.
Av tabell 1 framgår att grundtalet för flerbostadshus i zon A är 24+12 cykelplatser och 8+1 bilplatser
per 1 000 m² BTA. Parkeringsefterfrågan för flerbostadshus blir då 5*(24+12)=120+60 cykelplatser
och 5*(8+1)= 40+5 bilplatser.
Av tabell 1 framgår att grundtalet för kontor i zon A är 20+2 cykelplatser och 14+1 bilplatser per 1 000
m² BTA. Parkeringsefterfrågan för kontor blir då 3*(20+2)=60+6 cykelplatser och 3*(14+1)=42+3
bilplatser.
Den totala parkeringsefterfrågan på fastigheten blir 180+66=246 cykelplatser (varav 66 besöksparkeringar) och 45+45=90 bilplatser (varav 8 besöksparkeringar).
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6.

Flexibla parkeringstal för bil

Ny- och tillbyggnad
Det beräknade grundtalet visar hur många bilplatser
som ska anordnas. Kraven på antalet parkeringsplatser
för bil kan sänkas om förutsättningar skapas för hållbart resande. I dessa fall tillämpas flexibla parkeringstal
och kommunen kan tillåta en reduktion av bilplatser.

Beräkning av reduktionen görs i 6 steg, och i varje steg
ställs särskilda krav. Erfarenheter visar att användning
av kollektivtrafik och bilpool ökar om även beteendepåverkande åtgärder tillämpas.

Steg 1. Grundtalet för antal bilplatser räknas fram utifrån geografiskt läge,
typ av bebyggelse samt bruttoarea, enligt tabell 1.
Steg 2. Reduktion med hänsyn till utbud av kollektivtrafik.
Steg 3. Reduktion för bilpool
Steg 4. Reduktion för beteendepåverkande åtgärder
Steg 5. Reduktion för samnyttjande
Steg 6. Reduktionen säkerställs genom avtal och reservplan
Kommunen och fastighetsägaren kommer att skriva avtal där det framgår hur många parkeringsplatser som
fastighetsägaren har fått reducerat och hur detta ska följas upp.

Räkneexempel
För att lättare kunna följa de olika stegen illustreras varje steg med hjälp av ett räkneexempel:
I zon A ska ett flerbostadshus kombinerat med kontor byggas. Den totala bruttoarean (BTA)
uppgår till 5 000 m² för bostäderna och 3 000 m² för kontoren.
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Steg 1 - Beräkna grundtal
Den generella efterfrågan på parkeringsplatser beräknas med hjälp av grundtalen, se tabell 1, kapitel 5
Räkneexempel 2.1
I zon A ska ett flerbostadshus kombinerat med kontor byggas. Den totala bruttoarean (BTA)
uppgår till 5 000 m² för bostäderna och 3 000 m² för kontoren.
Grundtalen för zon A är 8+1 bilplatser per 1 000 m² BTA flerbostadshus och 14+1 bilplatser per 1
000 m² BTA kontor. Efterfrågan på bilparkering för byggnaden uppgår till (8+1)*5=40+5 bilplatser för bostäder och (14+1)*3=42+3 bilplatser för kontor.
Den totala parkeringsefterfrågan är 82 bilplatser plus 8 för besökare.

Steg 2 - Reduktion kollektivtrafik
Reduktion av grundtalet kan ske om någon av nedanstående förutsättningar uppfylls:
•
•

Fastigheten ligger inom 300 meter (faktiskt avstånd) från en hållplats med lokalbusstrafik eller pendeltåg
där turtätheten är minst 3 turer per timme i vardera färdriktningen i högtrafik.
Fastigheten ligger inom 500 meter (faktiskt avstånd) från Kalmars centralstation.
Reduktion av bilplatser
Bostäder

5%

Verksamheter

10 %

Räkneexempel 2.2
Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 90 bilplatser enligt steg 1. Eftersom området är beläget inom 300 m från en busshållplats som uppfyller kraven ovan görs en reduktion med 5 % för
flerbostadshuset, det vill säga parkeringsefterfrågan uppgår till (40+5)*(1-0,05)=38+5 bilplatser. På
motsvarande sätt görs en reduktion på 10 % för kontor på (42+3)*(1-0,10)=38+3 bilplatser.
Den totala parkeringsefterfrågan efter reduktionen är 76 bilplatser plus 8 besökande.

Kollektivtrafikens påverkan
Utbud och standard på kollektivtrafiken antas påverka
efterfrågan på bilparkering. Det finns ett flertal parametrar som påverkar attraktiviteten i kollektivtrafiken.
Bland dessa kan nämnas restid, turtäthet och komfort.
Kollektivtrafiken har sannolikt störst påverkan på
färdmedelsvalet som ligger till grund för efterfrågan
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på parkering vid olika målpunkter såsom verksamheter, handel och liknande. En viss påverkan på efterfrågan vid bostaden, det vill säga själva bilinnehavet,
kan också förväntas. Påverkan på färdmedelsvalet är
sannolikt större än motsvarande på bilinnehavet. Reduktionen blir därför större för verksamheter jämfört
med bostäder.

14

Kollektivtrafik på landsbygd
All kollektivtrafik är inte tillräckligt konkurrenskraftig
gentemot bilen. De flesta linjer på landsbygden, har
längre resväg och är inte tidsmässigt effektivare än bilen. Flera busslinjer har också ett svagt reseutbud med
få resor per timme eller per dygn. Dock kan vissa regionala busslinjer ge reduktion i de fall då en stor andel

av de anställda eller besökarna kommer att resa med
bussen. Detta kan tillexempel gälla Länssjukhuset i
Kalmar och gymnasieskolorna som idag trafikeras av
regionala bussar. Observera att reduktionen för regionala bussar endast avser verksamheter, inte bostäder.

Teckenförklaring
Busshållplatser Linjetrafik
Busslinjer Linjetrafik

Avstånd till busshållplats
300m
400m
500m

Bild 1. Bilden visar de busshållplatser som trafikeras minst 3 gånger per timme och
som därmed uppfyller kraven för reduktion. Aktuell situation september 2015.

Riktlinjer för parkering i Kalmar
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Steg 3 - Reduktion bilpool
I steg 3 reduceras grundtalet om fastighetsägaren anordnar en bilpool som ska finnas i minst 10 år, efter
bygglovets slutbesked. Medlemskapet i bilpoolen ska
ingå i hyran för hyresgästerna. Genom medlemskap i

en bilpool har boende och verksamma tillgång till bil
utan att behöva äga den. På så sätt minskar efterfrågan
på parkeringsplatser. Läget för bilpoolplatserna ska redovisas i avtalet kring reduceringen. Se steg 6.
För att beräkna antalet bilar i bilpoolen gäller följande:

Parkeringsefterfrågan beräknad
enligt grundtalstabellen (antal parkeringsplatser)

Storlek på bilpoolen

1-10

Minst 1 bil

11-40

Minst 2 bilar

41-60

Minst 3 bilar

>60

Minst 5 % (med avrundning uppåt)

Tabell 3.1

Om en fastighetsägare själv inte anser sig kunna stå bilpoolen enligt tabell 3.1. Ifall bilpoolsplatserna inte
för bilpoolen finns det ett antal fristående operatörer anordnas på aktuell fastighet ska det redovisas var närmaste anläggning med ett visst utbud av bilpoolsbilar
som kan stå för driften.
finns. Utgångpunkten är att de ska ha ett attraktivt
Om bilpoolsplatser samordnas i en närliggande bil- läge i förhållande till övriga parkeringsplatser i syfte
pool som är gemensam med andra fastigheter utökas att gynna användandet av bilpool.
Reduktion av bilplatser
Verksamheter

20 %

Bostäder i zon A

20%

Bostäder i zon B, C, D

10%

Antalet bilpoolplatser tillkommer till det reducerade antalet parkeringsplatser.
Reduktionen gäller endast för boende och sysselsatta i verksamheter (ej besökare).

Räkneexempel 2.3
Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 82+8 bilplatser enligt steg 1. Det har i steg 2 reducerats till 76+8 bilplatser, varav 38+5 för bostäder och 38+3 för kontor. Fastighetsägaren åtar sig
att teckna ett avtal med ett bilpoolsföretag på tio år, avsett för både boende och företag på fastigheten. Därför kan en ytterligare reduktion tillgodoräknas, 20 % för bostäder och 20 % för kontor,
dock ej för besökare. Parkeringsbehovet för bostäder uppgår till 38*(1-0,2)=31 bilplatser. För kontor reduceras parkeringsefterfrågan till 38*(1-0,2)=31 bilplatser.
Antalet platser för bilpoolen ska vara enligt tabell 3.1, dvs. 2 bilplatser för bostäder 3 bilplatser för
kontor. Det totala parkeringsbehovet efter reduktionen är 62 +8 bilplatser, plus 5 som är särskilt
avsedda för bilpool.
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Kostnaden för en bil
Att äga en bil har för många ett stort symbolvärde. Relativt få känner dock till den verkliga kostnaden för bilägandet i form av driftskostnader och värdeminskning. Genom att arrangera en bilpool
med fasta platser som brukas av ett flertal familjer kan ett antal bilplatser frigöras.
En bilpool behöver inte bli mer komplicerad än organisationen av en tvättstuga. Man bokar tid, utför transporten, gör i ordning efter sig och lämnar över fordonet till nästa brukare. En bilpool kan
erbjuda olika fordon som passar för den transport som man behöver göra. Dessutom skulle även
elmopeder, elcyklar och vanliga cyklar kunna ingå poolen. Om fastighetsägaren själv inte anser sig
kunna stå för bilpoolen finns det numera ett antal fristående operatörer som kan stå för poolen.
Många företag och organisationer har idag tjänstebilpooler för sina anställda. Personalen delar då
på tjänstebilarna och behöver inte använda sin egen bil i tjänsten. Dessutom får de anställda större
möjlighet att kunna välja ett annat transportmedel till och från arbetet. Tjänstebilpoolen kan med
fördel även erbjudas till privatpersoner utanför normal arbetstid. (detta gäller dock inte verksamheter i den offentliga sektorn, eftersom de då skulle konkurrera med privata verksamheter t.ex.
biluthyrningsfirmor).

Riktlinjer för parkering i Kalmar
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Steg 4 - Reduktion för beteendepåverkande åtgärder för hållbart resande
Även kallat MM, mobility management.
Om fastighetsägaren åtar sig att långsiktigt arbeta för hållbart resande ges följande reduktion:
Reduktion av bilplatser
Bostäder

10 %

Verksamheter

10 %

För att kommunen ska tillåta en reduktion ska fastighetsägaren genomföra minst 3 långsiktiga MM-åtgärder som kommunen bedömer leder till en minskad
parkeringsefterfrågan. I tabellerna nedan presenteras
flera förslag men fastighetsägaren kan gärna komma
med egna förslag.

Ifall ett företag redan har ett omfattande/dokumenterat hållbarhetsarbete inom resor och transporter
kan det finnas anledning till högre reduktion. Här kan
fastighetsägaren på ett tidigt skede föra en dialog med
kommunen.

Räkneexempel 2.4
Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 82+8 bilplatser enligt steg 1. Det har i steg 2-3
reducerats till 62+8 bilplatser, varav 31+5 för bostäder och 31+3 för kontor. Fastighetsägaren åtar
sig att genomföra tre MM-åtgärder, för både bostäder och kontor, som godkänns av kommunen.
En ytterligare reduktion på 10 % kan därför tillgodoräknas. Parkeringsefterfrågan reduceras till
(31+5)*(1-0,1)= 28+5 bilplatser för bostäder och (31+3)*(1-0,1)=28+3 bilplatser för kontor
Den totala parkeringsefterfrågan efter reduktionen är 56+8 bilplatser.

Mobility Management
Mobility management (MM) är ett koncept för
att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers
attityder och beteende. Syftet är att påverka resan innan den har börjat.
Erfarenheter hittills visar att synergieffekter
ofta uppstår om flera åtgärder genomförs tillsammans.

Nyttan med MM-åtgärder
för företag
Åtgärder som påverkar nyttan för det enskilda
företaget kan t.ex. vara hälsotrampare/testresenärer. Flera utvärderingar visar att 60-85 % av de
bilister som deltar bibehåller sitt nya beteende,
dvs fortsätter att cykla eller åka kollektivt efter
avslutad kampanj. Dessutom kan antalet sjukdagar bland hälsotrampargruppen minska med
75 %.
För företag och kommuner kan tjänstebilpooler
och resepolicy bidra till att de anställda kör säkra
bilar, administrationen förenklas och kostnaderna minskar.
Hämtat från www.mobilitymanagement.se
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Bostäder
För bostäder handlar det om att påverka resvanorna hos de boende så pass mycket att det påverkar bilinnehavet. Där bostäder byggs centralt, nära kollektivtrafik och service finns det mycket goda förutsättningar att
leva utan bil.
Exempel på åtgärder riktade mot de boende.
Åtgärd
Informationslösningar för samåkning

Exempel
Informationslösning för samåkning t.ex. i form av realtidsinformation på skärm i entrén.

Informationslösning för kollektivtrafik

Informationslösning för kollektivtrafiksresor t.ex. i form av
realtidsinformation på skärm i entrén.

Inrätta cykelpool

Gärna med olika typer av cyklar, som lastcyklar och elcyklar.
Medlemskap i cykelpoolen bör ingå i hyran.
Via hyresvärdens hemsida, informationsblad, aktiviteter.

Marknadsföra bilfri livsstil
Underlätta för hemleverans av mat

Avtala om bra pris med de företag som erbjuder hemleverans av matvaror, avlämningsplats för matkassar ifall man
inte är hemma.

Cykelparkering med hög standard

Inomhus, utomhus med tak, möjlighet att låsa fast ramen,
förvaringsmöjligheter av t.ex. cykelhjälm m.m.

Cykelfaciliteter

Verktyg, luftpump, tvättmöjligheter m.m.

Erbjuda transportlösningar för grovsopor

T.ex. i en bostadsrättsförening samordna en stor container
2ggr/år.

Verksamheter
För en verksamhet handlar det om att påverka resvanorna hos anställda och hos kunder/besökare så
att efterfrågan på parkeringsplatser vid målpunkten/verksamheten minskar.
Exempel på åtgärder riktade mot anställda och besökare/kunder.
Åtgärd

Anställda/besökare

Exempel/beskrivning

Cykelfaciliteter för cykelpendlare

Anställda

Omklädningsrum, duschmöjligheter,
verktyg, luftpump m.m.

Resepolicy

Anställda

Cykelparkering med hög standard

Anställda/besökare

Att resepolicyn för företagets personal
ska framhålla de hållbara transportsätten.
Inomhus eller utomhus med tak,
möjlighet att låsa fast ramen

Informationslösning för samåkning Anställda

Flexibla arbetstider

Anställda

Tillåta att arbeta hemifrån

Anställda
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Informationslösning för samåkning
t.ex. i form av realtidsinformation på
skärm i entrén, söktjänst via företagets internsida.
För att kunna anpassa sina arbetstider
efter kollektivtrafiken.
Kräver ingen transport.
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Flexibla arbetstider

Anställda

gets internsida.
För att kunna anpassa sina arbetstider
efter kollektivtrafiken.

Tillåta att arbeta hemifrån

Anställda

Kräver ingen transport.

Informationslösning för kollektivtrafik

Anställda/besökare/kunder

Kampanjer
Upprätta grön resplan

Anställda
Alla transporter inom
företaget

Informationslösning för kollektivtrafiksresor t.ex. i form av realtidsinformation på skärm i entrén.
Cykelpendlingskampanj
En grön resplan är ett åtgärdspaket
för att effektivisera resandet och
transporterna inom en verksamhet.
Planen kan omfatta såväl tjänsteresor,
som arbetspendling eller godstransporter. Resultatet är en mer hållbar företagsprofil, sänkta kostnader,
mindre miljöpåverkan och
friskare personal.

Införa parkeringsavgift
Erbjuda hemkörning av varor

Anställda/besökare
Besökare/kunder

Förvaringsutrymme

Anställda/besökare/kunder

Erbjuda lånebarnvagn

Besökare/kunder

För att kunden ska kunna cykla eller
åka buss

Erbjuda lastvagn till cykel

Besökare/kunder

För att kunden ska kunna köpa och
transportera hem skrymmande/tunga
varor med cykel
För att uppmuntra kollektivtrafikresor.
10% rabatt i butiken om man visar
biljetten.
Videokonferens, telefonmöte

Erbjuda subventioner för kollektiv- Besökare/kunder
trafik
Resfria möten
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Anställda/kunder

Då slipper kunden ta bilen till
affären/butiken
Möjlighet att förvara väskor, kassar
etc. under tiden man uträttar ärenden
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Steg 5 - Reduktion samnyttjande
Antalet parkeringsplatser kan reduceras genom
samnyttjande av parkeringsytor. Detta kan enbart
göras om fastighetsägaren avser lösa parkeringsefterfrågan på den egna tomten eller i en gemensamhetsanläggning. Vid parkeringsköp kan reduktion
för samnyttjande inte tillgodoräknas fastighetsägaren eftersom parkeringsköp i sig redan är en form av
samnyttjande. Samnyttjande måste vara praktiskt möjligt utifrån följande huvudkrav: bilplatserna får inte
vara reserverade och samnyttjandet ska vara varaktigt
bestående.

I tabellen nedan anges nyttjandegrader som antagits
för olika typer av verksamheter vid olika tidpunkter
på dygnet och i veckan. Tabellen bygger på Parkeringslexikon men har reviderats vad gäller bostäder.
Här har vi skruvat upp nyttjandegraden med hänsyn
till kommunens målsättning att man inte ska behöva
ta bilen till jobbet. Något fler bedöms ta bilen från
bostaden på vardagar än på kvällar, nätter och helger.

Tabell 2. Nyttjandegrader vid beräkning av samnyttjande.
Lokaltyp
Bostäder
Boendebesökare
Industrier
Kontor
Butiker
Skolor
Hotell
Restauranger

Vardag 10-16
0,80
0,30
0,70
0,70
0,40
0,90
0,50
0,75

Fredag 16-19
0,90
0,70
0,10
0,20
0,70
0,10
0,50
0,40

Lördag 10-13
0,90
0,40
0,05
0,10
1,00
0,05
0,30
0,60

Natt
0,90
0,50
0,10
0,20
0,80
-

Exempel: En nyttjandegrad på 0,5 innebär att parkeringsplatsen är nyttjad till 50 % för aktuell lokaltyp.

Räkneexempel 2.5
Parkeringsefterfrågan för fastigheten uppgår till 82+8 bilplatser enligt steg 1. Det har i steg 2-4
reducerats till 56+8 bilplatser, varav 28+5 för bostäder och 28+3 för kontor. Fastighetsägaren avser
anordna parkeringen på den egna fastigheten och kan därigenom tillgodoräkna sig reduktion för
samnyttjande.
För de fyra tidpunkterna i tabellen ovan beräknas den förväntade beläggningen på parkeringsplatserna uppgå enligt följande:
Vardag 10-16: bostäder 33*0,8 + kontor 31*0,7 = 27+22=49 bilplatser
Fredag 16-19: bostäder 33*0,9 + kontor 31*0,2=30+7=37 bilplatser
Lördag 10-13: bostäder 33*0,9 + kontor 33*0,1=30+4=34 bilplatser
Natt: bostäder 33*0,9 + kontor 30*0,2 = 30+6=36 bilplatser
Beräkningen ovan visar att den största efterfrågan (49 bilplatser) inträffar på vardagar vilket innebär att denna tid blir dimensionerande. Till dessa 49 bilplatser tillkommer 5 bilplatser avsedda för
bilpoolsbilar enligt steg 3. Eftersom alla parkeringsplatser ska samnyttjas redovisas inte besöksparkeringen särskilt.

Riktlinjer för parkering i Kalmar
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Samnyttjande

Boktips

Samnyttjande innebär att en och samma bilplats
utnyttjas för flera lokaler och funktioner. Det
kan ske inom en fastighet eller mellan flera fastigheter och bygger på att olika lokaltyper har
sin största parkeringsefterfrågan på olika tider
av dygnet. Parkeringsefterfrågan beräknas som
summan av lokaltypernas parkeringsefterfrågan
vid olika tidpunkter. Den tidpunkt då den totala parkeringsefterfrågan är som störst kallas dimensionerande tid.

Parkeringslexikon – en handbok för arkitekter, ingenjörer och planerare.
Boken ger information om hur mycket parkeringsyta som verkligen behövs i olika situationer, vilken
typ av parkering som passar bäst, hur den ska utformas i detalj för att bli yteffektiv och resurssnål
samt hur den kan förverkligas med hänsyn till lagar
och avtal.

Parkeringslexikon

Författare: Carl-Henrik Henriksson
Utgivningsår: 1990
Utgivare: Ordalaget
ISBN: 9179 7093 62

Steg 6 - Reservplan och avtal
Fastighetsägaren ska redovisa en reservplan för hur
parkeringsefterfrågan ska lösas för den mängd parkering som man fått reduktion för. Det här steget säkerställer att fastighetsägaren arbetar aktivt med de
åtagande som ligger till grund för reduktion för parkeringstalet. Reservplanen ska regleras i ett avtal mellan
kommunen och fastighetsägaren och följas upp med
ett förutbestämt intervall.
Ett sätt att lösa ersättning för de reducerade parkeringsplatserna kan vara genom ett parkeringsköp. En
annan lösning kan vara att i planerings- och projekteringsskedet se till att det finns reservytor för parkering.

Riktlinjer för parkering i Kalmar
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7.

Särskild avvägning för förskola
och grundskola

På förskolor och i de lägre årskurserna i grundskolan
är det en stor andel elever som hämtas och lämnas
med bil. Detta är ofta problematiskt och leder till en
försämrad trafiksituation i anslutning till skolan. Det
bör vara eftersträvansvärt att minska dessa bilresor om
det är möjligt.

För hämtning och lämning behövs det särskilt anordnade parkeringsplatser vilka kan lösas på både kvartersmark och allmän platsmark. Platserna bör tidregleras för sitt syfte. Kommunen bör ställa krav på att en
sådan yta särskilt redovisas i detaljplan och bygglovshandlingar. Beräkningen av efterfrågan kan göras enligt räkneexemplet nedan.

Räkneexempel
Elevtätheten på förskolor är enligt antagande 98 barn per 1 000 m² BTA (se PM Grundtal - Beräkningsunderlag kapitel 4.6). Vi gör ett antagande om att 40 % av barnen hämtas och lämnas med bil,
vilket bygger på vår cykelkvot om att hälften av barnen cyklar till förskolan samt ett tillägg om
10 % för de barn som går eller åker kollektivt till förskolan. Det innebär att 40 barn per 1000 m2
BTA hämtas och lämnas med bil.
Vi antar vidare att majoriteten av dessa barn, 85 %, hämtas och lämnas under maxtimmen morgon
och eftermiddag vilket motsvarar 34 barn. Vi förutsätter att en hämtning/lämning i regel tar ca 15
minuter vilket motsvarar 9 barn per 1 000 m² BTA och kvart under maxtimmen. Angöringsefterfrågan blir då 9 bilplatser per 1 000 m² BTA. Utöver dessa behövs 1 plats för rörelsehindrade.

I vissa fall kan det vara motiverat att hantera parkeringsefterfrågan för skolor på annat sätt än andra typer
av verksamheter. Grundregeln ska vara att parkering
löses inom den egna fastigheten. Om fastighetens yta
är begränsad kan det innebära att parkeringen tar värdefull mark från skolgården vilket kan inverka negativt
på barnens utemiljö. Det gäller i synnerhet vid utbyggnad av skolor på befintligt anordnat skolområde och
inte minst i centrala områden där ytorna i regel är mer
begränsade.

och friytor för lek och utevistelse ska friytor prioriteras. Det innebär indirekt att kraven på parkering
vid skolor kan behöva sänkas. När sådana situationer
uppstår är det viktigt att kommunen ser över hur den
allmänna parkeringen i området påverkas om skolans
parkering hänvisas dit. Skolan bör också, liksom andra
arbetsgivare, uppmuntra både personal och föräldrar
till ett hållbart resande. Det bör också undersökas om
det går att samnyttja parkering med andra verksamheter i området.

Gällande lagstiftning säger att om det på en tomt inte
är möjligt att tillgodose efterfrågan på både parkering
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8.

Beräkningsgång för
speciella verksamheter

Med speciella verksamheter menas verksamheter som
kräver en särskild utredning eftersom det inte går att
generalisera efterfrågan. Exempel på speciella verksamheter är externa handelsetableringar, bibliotek,
sport- och nöjesanläggningar, museum mm.
Beräkningsgången för speciella verksamheter bygger
på samma formler som beräkning av andra typer av
verksamheter, t ex handel eller hotell. De antaganden
och indata som grundtalen bygger på är generellt anpassade och behöver med största sannolikhet justeras
vid utredning av speciella verksamheter. Formler för
beräkning finns i bilagan, kapitel 2.
En grundläggande faktor att ta hänsyn till är förväntad
besöks- och anställdtäthet för den speciella verksamheten. Normalt finns i plan- eller bygglovsskedet en
uppskattning om hur stor den planerade anläggningen
ska vara och hur många besökare den förväntas kunna
rymma. Utifrån de uppgifterna bör man också kunna
göra en översiktlig bedömning om behov av anställda.
Det bör också finnas en uppskattning om hur antalet
besökare och anställda varierar olika tider, till exempel
vid maxtillfällen. Besökstätheten kan bedömas utifrån
ytan, dvs. antal besökare per 1 000 m² BTA, eller antal
sittplatser i en anläggning om det är mer relevant. Man
bör också fundera på om andra personer än anställda
och besökare kommer att vistas i anläggningen och
i vilken utsträckning. Det kan t ex röra sig om polis
och vakter eller drift- och underhållstekniker vid evenemang.
Nästa steg i processen är att fundera kring hur anställda, besökare och eventuellt andra personer kommer
att ta sig till och från anläggningen. Det finns många
faktorer som påverkar resandet. Följande fem huvudområden med frågeställningar kan ses som en vägledning:
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Lokalisering
Var ska verksamheten finnas? Är det ett centralt eller
perifert läge?
Resmöjligheter
Hur är kollektivtrafikförsörjningen till området? Finns
det cykelväg och i vilket skick? Hur ser framkomlighet
och tillgänglighet för bil ut i området? Vad är det för
topografi?
Utbud
Vilken typ av tjänster erbjuder verksamheten? Har
den kommersiellt syfte? Förutsätts behov av transporter? Är utbudet jämnt fördelat över tiden, är det säsongsbetonat och vad har det för öppettider? Ordnas
särskilda resmöjligheter till verksamheten, t. ex. abonnerade bussar?
Målsättning
Finns det målsättningar om ökat resande för vissa
färdmedel? Finns det färdmedel verksamheten vill
prioritera respektive begränsa? Finns mål gällande t ex
hälsa, miljö eller jämställdhet som kan påverka prioritering av olika färdmedel?
Målgrupp
Vem ska använda verksamheten? Är de unga eller
gamla? Vilka ekonomiska medel har de? Har de körkort? Är de män eller kvinnor? Vilka intressen har de?
Kommer de ensamma eller i grupp?
Ett gott exempel är externhandelsetableringar. De
kan utgöras av köpcentrum med mindre butiksenheter eller av storvolymsbutiker, t ex byggvaruhus. Det
externa köpcentrumet och byggvaruhuset kan finnas
inom samma geografiska område men ha helt olika
förutsättningar för resor. Köpcentrum lockar t ex ofta
ungdomar, som i stor utsträckning inte har tillgång till
bil. Det ger förutsättningar för resor med cykel och
kollektivtrafik och ställer också krav på en infrastruk-
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tur som stöder sådana resor. Byggvaruhuset å andra
sidan lockar i regel en annan målgrupp och säljer ofta
varor som kan vara svåra att transportera på cykel eller
i kollektivtrafiken. Då ställs högre krav på en infrastruktur som stöder bilresor.
Kommunens resvaneundersökning, RVU, kan ge en
bild av förväntade resvanor till den verksamhet som
utreds. I den finns ett särskilt kapitel som behandlar
ärenden, med en indelning i nio kategorier. Här går
det att utläsa hur många resor som sker på helger och
vardagar, hur fördelningen ser ut mellan män och
kvinnor samt vilka färdmedel som används i olika utsträckning till olika ärendetyper. På samma sätt som
ett grundtal är beräknat för verksamheter i olika zoner
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går det i specifika fall försöka bryta ned statistiken i
RVU så att den är anpassad för ett visst område.
Gemensamt för vissa typer av speciella verksamheter är att det finns toppar och dalar i besöksfrekvensen. På fotbollsmatcher eller vid konserter anländer
och lämnar de flesta besökarna området vid samma
tid. Under evenemangstid kan parkeringsytan vara
full medan den kan stå helt tom vid andra tillfällen.
En bra inriktning bör vara att bilparkeringarna inte
dimensioneras för säsongstoppar utan för mer vanligen återkommande belastningstoppar. Det bör också undersökas i vilken utsträckning det är möjligt att
samnyttja parkeringsytor med andra verksamheter så
att inte stora parkeringsanläggningar byggs i onödan.
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9.

Utveckling av stadsdelscentra
och bykärnor

Kalmar kommun vill uppmuntra en utveckling och
förtätning av stadsdelscentra och bykärnor där det
inom en begränsad yta finns funktionsblandning med
handel, verksamheter och bostäder. Kommunen anser att ansvaret för parkeringarna i första hand ska ske
genom samnyttjande av ytorna där de olika fastighetsägarna och verksamheterna ingår i en gemensamhetsanläggning. Kommunen anser också att parkering till
kunder och besökande till verksamheterna ska prioriteras före boende och anställda, i direkt anslutning till
målpunkterna. Denna prioritering går att styra genom
olika tids- och avgiftsregleringar på både på kvartersmark och allmän platsmark.
Befintliga stadsdelscentrum är Södercentrum, Berga,
Norrliden och Lindsdal som alla servar ett större omland. Framtida stadsdelscentrum enligt kommunens
översiktsplan är Västra staden i Smedby och Södra
Staden i Rinkabyholm.
Kommunen har i översiktsplanen pekat ut Rockneby, Trekanten och Ljungbyholm som serviceorter för
sina respektive omland. I dessa orter bör fler bostäder,
service och verksamheter utvecklas. De tre byarna ska
även i framtiden fungera som lokala servicecentrum
och är av stor betydelse för omgivande landsbygd. I
ett servicecentrum bör det finnas förskola, skola samt
livsmedelsbutik som är ombud för andra verksamheter. Det är även viktigt att det finns tillgång till lokala
mötesplatser som till exempel fritidsgård, bibliotek
och idrottsanläggningar. Det bör också finnas en hälsocentral i varje serviceort.

Särskild utredning av parkeringsefterfrågan
Beräkning av grundtal bygger på samma formler som
använts vid beräkning av grundtal för övriga zoner, se
bilagan, kapitel 2. Det som behöver justeras i det enskilda fallet är indata, statistik och antaganden, precis
som vid hantering av speciella verksamheter. (Se gärna
frågeställningarna i kapitel 8).
En grundläggande faktor att ta hänsyn till är områdesspecifik statistik. Först och främst den statistik
som behövs för själva beräkningen av grundtal – dvs.
bil- och cykelinnehav, bostädernas ytor och hushållens
storlek, besöks- och anställdtäthet och färdmedelsandelar (ur RVU). Kompletterande statistik, t ex inkomstnivåer och åldersfördelning, utgör ett stöd vid
bedömningar. Det är dels intressant att titta på hur
statistiken ser ut inom själva centrum, dels även i det
omland som centrum tjänar. Statistiken ger en bild av
vilka som bor, arbetar, besöker och vistas i och kring
centrum.
På samma sätt som vid beräkning av parkeringsefterfrågan för speciella verksamheter krävs att man tar
ställning till vilka resmönster olika typer av funktioner
i centrum kan tänkas generera och vilken efterfrågan
som finns.

Servicefunktionerna bör ligga samlat i byns kärna.
I direkt anslutning till servicen i bykärnan planeras
lämpligen bostäder. Parkeringen i bykärnorna ska då
serva både pendlare, besökare till servicen samt boende. Parkeringen bör därför samnyttjas för ett effektivt markutnyttjande. Även i övriga orter som Påryd, Tvärskog, Läckeby och Halltorp kan utgöra små
bykärnor där samma tankesätt kring parkering kan
tillämpas.

Riktlinjer för parkering i Kalmar
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10.

Olika sätt att lösa parkering
utanför egen fastighet

Parkering ska i första hand lösas på egen fastighet men
i vissa fall är detta inte möjligt eller önskvärt. För att
utnyttja marken mer effektivt vid förtätningsprojekt
i stadskärnan och i funktionsblandade stadsdelar kan
det då vara lämpligt med samlade och samutnyttjade
parkeringslösningar. Parkeringsefterfrågan kan då lösas genom inrättande av en gemensamhetsanläggning,
ett parkeringsservitut eller med parkeringsköp.
10.1 Gemensamhetsanläggning
I de fall fastighetsägare inte kan tillgodose sin parkeringsefterfrågan på den egna tomten är det vanligaste sättet att lösa parkering att inrätta en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning inrättas
genom en lantmäteriförrättning, och initiativ till detta kan tas av kommunen eller fastighetsägarna. Gemensamhetsanläggningar passar bäst vid en samtidig
lösning av parkeringsefterfrågan för flera fastigheter,
till exempel vid nyexploatering eller för befintliga
parkeringsplatser som samutnyttjas av flera fastigheter. Om man vid planarbetet vill ha garantier för att
gemensamhetsanläggningen kommer att byggas i ett
senare skede är det nödvändigt att anläggningen regleras i samband med upprättande och antagande av
detaljplanen. Det kan göras genom att bestämmelser
om fastighetsindelning införs i detaljplanen. Bestämmelserna reglerar hur gemensamhetsanläggningen ska
bildas, t.ex. omfattning och vilka fastigheter som ska
anslutas till den. Villkoren i anläggningslagen ska då
prövas redan i planarbetet, istället för i den kommande
lantmäteriförrättningen. Det är också viktigt att notera
att ifall sådana bestämmelser används, måste gemensamhetsanläggningen vara bildad innan bygglov kan
ges.
Vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning beräknas parkeringstalet utifrån grundtal och eventuella
reduktioner.
10.2 Parkeringsservitut
Ett annat sätt att tillgodose parkeringsefterfrågan för
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en fastighet är att skapa parkeringsservitut. Det innebär att en fastighet får rätt att till viss del utnyttja en
annan fastighet (den tjänande fastigheten – den som
har parkeringsanläggning) eller anläggning som tillhör
den. I detta fall kan ersättningen mellan fastigheterna
endast regleras som en engångsersättning. Ansvaret
för kostnaderna och driften regleras inte vid servitut.
I så fall är det bättre att välja gemensamhetsanläggning istället.
10.3 Arrende, hyra och andra
nyttjanderätter
Kommunen anser att arrendera eller att hyra parkeringsplatser för fastighetens efterfrågan endast ska
användas i undantagsfall då det är svårt att veta att
parkeringsefterfrågan är tillgodosedd över lång tid.
Fastighetsägaren ska visa att avtalet är varaktigt och
att anläggningen inte är överutnyttjad.
10.4 Parkeringsköp
Kommunen kan i vissa fall erbjuda parkeringsköp i
kommunala parkeringsanläggningar. Detta tillämpas
endast i undantagsfall och ska föregås av en tidig dialog. Parkeringsköpet ska avse en specifik anläggning
på kvartersmark. Platserna kommer inte att vara reserverade utan ett parkeringsköp avser endast rätt att
använda anläggningen. De som nyttjar anläggningen
får även betala parkeringsavgift enligt gällande taxa.
För att parkeringsköp ska kunna övervägas måste
gångavståndet mellan fastighet och parkering vara acceptabelt.
Avgiften för parkeringsköp ska fastställas av kommunfullmäktige och kan bindas till prisbasbelopp. Avgiften ska betalas som ett engångsbelopp. Avtal om parkeringsköp skrivs mellan fastighetsägaren och Kalmar
kommun. Parkeringsköpsbelopp för bilplatser som
redan är friköpta kan inte betalas tillbaka om parkeringsefterfrågan minskar vid ombyggnad eller ändrad
användning. Intäkterna ska användas till att utveckla
kommunens allmänna parkeringar.

27

Kalmar kommun | Box 611 | 391 26 Kalmar
0480-45 00 00 | kommun@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-05-25

Ärendebeteckning

KS 2016/0279

Kommunfullmäktige

Drogpolitiskt program 2016-2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 för
Kalmar kommun.
Bakgrund
Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till
drogpolitiskt program för 2016-2020. Syftet med det drogpolitiska programmet
är att med utgångspunkt i de nationella och regionala strategierna för ANDTarbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) beskriva vilka delmål som
Kalmar kommun arbetar med att uppnå. Programmet beskriver också på vilket
sätt arbetet ska organiseras och hur det ska följas upp. De olika grupper som
omnämns i programmet omfattar tillsammans alla åldrar. Programmet har
följande delmål:
- Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor ska minska.
- Andelen flickor och pojkar som röker ska minska.
- Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol ska
minska.
- Andelen flickor och pojkar som använder narkotika ska minska.
Förslag till drogpolitiskt program har varit ute på remiss till samtliga
kommunala nämnder samt gymnasieförbundet. Det tidigare förslaget har
reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Anette Mellström
kanslisekreterare
Bilagor:
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 26 april 2016, § 78.
Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020

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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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-04-26

Socialnämnden
§ 78
Drogpolitiskt program 2016-2020
Dnr SN 2016/0083.11.01
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-07.
Drogpolitiskt program 2016-2020.
Avdelningschef Ingela Möller informerar i ärendet.
Bakgrund
Socialnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram ett
drogpolitiskt program för 2016-2020. Det förslag som tidigare bearbetats av
socialnämnden har nu varit ute på remiss till samtliga övriga kommunala
nämnder samt till gymnasieförbundet och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Det tidigare förslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020
enligt bifogad bilaga och överlämna detta till kommunstyrelsen för vidare
hantering.

Sekreterare
Martina Eriksson

Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Kerstin Edvinsson (M)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 maj 2016.

DROGPOLITISKT
2016
PROGRAM
2020

Beskrivning av Kalmar kommuns
delmål utifrån nationella och
regionala ANDT-strategier.

Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter)
kommun@kalmar.se
www.kalmar.se

INLEDNING
Kalmar kommun har under många
år bedrivit ett intensivt och på
många områden framgångsrikt
arbete inom det drogpolitiska
området. Syftet med Kalmar kommuns drogpolitiska program är
att med utgångspunkt i de nationella och regionala strategierna för
ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) beskriva
vilka delmål som Kalmar kommun
arbetar med att uppnå. Programmet
beskriver också på vilket sätt arbetet ska organiseras och hur det ska
följas upp. De olika grupper som
omnämns i programmet omfattar
tillsammans alla åldrar.
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Landstinget i Kalmar län har
tillsammans med samtliga länets
kommuner antagit en Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län. I planen
prioriteras nationella målområdet
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel, utifrån de nationella
målområdena för folkhälsoarbetet.
Det länsövergripande målet är att:

BEFINTLIG STYRNING PÅ ANDTOMRÅDET
På nationell nivå finns Sveriges riksdags antagna strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Det övergripande målet
för arbetet är:

”Antalet personer som utvecklar riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak
ska successivt minska fram till
år 2016. ”

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol
och med ett minskat tobaksbruk”.

Kommunfullmäktige i Kalmar
kommun antog 2008 en alkoholoch drogpolicy. Denna policy omfattar anställda och förtroendevalda
i Kalmar kommun. Syftet med
policyn är att:

Länsstyrelsen i Kalmar län har med
utgångspunkt från den nationella
strategin tagit fram en strategi och
handlingsplan för ANDT-arbetet
i Kalmar län. Syftet är att bidra till
att den nationella ANDT-strategin
blir verklighet i Kalmar län. I handlingsplanen beskrivs Länsstyrelsens
ansvar för handlingsplanen, vilken
samverkan som ska bedrivas och
hur uppföljning ska gå till. Handlingsplanen innehåller också tips
på lokala aktiviteter för att uppnå
de nationella målen för ANDTarbetet.

Kalmar kommun ska ha
alkohol- och drogfria arbetsplatser, förebygga riskbruk/
missbruk av alkohol och missbruk av droger samt skapa en
attityd till alkohol och droger
som baseras på kunskap, gott
omdöme och omtanke.
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I Kalmar kommuns välfärdsbokslut
2015 redogörs för såväl ungas som
vuxnas alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksvanor. Efter det
att välfärdsbokslutet sammanställdes har ytterligare en CAN-mätning
genomförts 2015 och resultatet
presenteras kort nedan. För en mer
utförlig bakgrundsbeskrivning hänvisas till välfärdsbokslutet.

LÄGET I KALMAR
KOMMUN
Sedan 2002 har Kalmar kommun
genom Kalmar mot drogor bedrivit ett framgångsrikt förebyggande
arbete. Kalmar kommun har 2010,
2013 och 2015 i samarbete med
CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) genomfört undersökningar i årskurs
nio och årskurs två på gymnasiet.
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nio ligger på 10% för pojkar och
6% för flickor 2015. I gymnasiets
årskurs två finns en positiv trend
när det gäller andelen alkoholkonsumenter, framförallt för pojkar,
men Kalmar ligger fortfarande över
riksgenomsnittet. Andelen intensivkonsumenter har också minskat
men även där ligger Kalmar kommun fortfarande över riksgenomsnittet.

Resultat från undersökningar
gällande ungdomar
Alkohol

Kalmar kommun har en trend
som visar att det är allt färre
elever i årskurs nio som dricker alkohol överhuvudtaget.
I Kalmar är det färre elever i årskurs nio jämfört med övriga landet
som dricker alkohol. Men bland
de pojkar som dricker alkohol så
dricker man mycket. Andelen intensivkonsumenter av alkohol i årskurs

30% av pojkarna och 20%
av flickorna i årskurs två på
gymnasiet är intensivkonsumenter av alkohol 2015.
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Narkotika

Tobak

Andelen elever i årskurs nio såväl
som årskurs två på gymnasiet som
använt narkotika (huvudsakligen
cannabis) har tyvärr legat ganska
konstant mellan åren.

Det är ca 10% av eleverna i årskurs
nio som röker, något fler pojkar än
flickor vilket är en förändring mot
tidigare då flickorna var de som
rökte mest. I årskurs två på gymnasiet är det betydligt fler flickor
som röker (37%) än pojkar (24%)
och flickorna röker betydligt mer än
flickor i landet som genomsnitt.

5% av eleverna i årskurs nio
och 10% av eleverna på gymnasiet, något fler pojkar än
flickor, har använt narkotika
de senaste 12 månaderna
2015.

Pojkarna använder istället snus
i betydligt större omfattning än
flickorna (20% jämfört med 2%)
men snusanvändningen har minskat
mellan åren för såväl pojkar som
flickor.
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Detta gäller särskilt den kvinnliga
befolkningen där 16% har riskabla
alkoholvanor jämfört med 13% i
riket som helhet. Av de personer
som drabbas av alkoholrelaterade
sjukdomar och skador är männen kraftigt överrepresenterade
och männen i Kalmar kommun
har i högre grad än övriga landet
alkoholrelaterade sjukdomar och
skador.

Resultat från undersökningar
gällande vuxna
När det gäller den vuxna befolkningen i Kalmar kommun görs
mätningar av folkhälsomyndigheten.

Kalmar kommun har en
högre andel vuxna med
riskabla alkoholvanor än riket
som helhet och andelen har
ökat mellan de senaste
mätningarna.

Dopning
Dopning förkommer hos 2% av
pojkarna i årskurs nio och hos
1% av pojkarna i årskurs två på
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gymnasiet. Ingen förekomst bland
flickor. Mätningar hos den vuxna
befolkningen har gjorts i samband
med Prodis, prevention av dopning
i Sverige, projektet visar på användning hos vuxna män som tränar på
gym.

ORGANISATION
Styrgrupp för ANDT-arbetet i
Kalmar kommun
Förvaltningschefsgruppen utgör
styrgrupp för arbetet med Kalmar
mot droger.

Kalmar kommun har under flera
års tid arbetat mot dopning i samverkan med polisen och flertalet
gym som finns i Kalmar kommun.
I arbetet ingår certifiering av gym
som arbetar enligt Prodis konceptet. 2015 fanns 14 diplomerade gym
i Kalmar kommun.

ANDT-samordnarens roll
ANDT-samordnaren ansvarar för
att hålla samman arbetet med Kalmar mot droger och rapporterar till
styrgruppen som ansvarar för att
uppdraget redovisas till kommunstyrelsen. ANDT-samordnaren ansvarar för att det årliga åtgärdspaketet redovisas till kommunstyrelsen
och att måluppfyllelse redovisas.

KALMAR MOT
DROGER
Kalmar mot droger är en samverkan mellan socialförvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen,
serviceförvaltningen, omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, Kalmarsunds
gymnasieförbund, Södermöre kommundelsförvaltningen, och Polisen
i Kalmar.
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»» Förvaltningarna utser minst en
representant var som ingår i den
samordnande arbetsgruppen
Kalmar mot droger. Kommunledningskontoret utser en representant att ingå i arbetsgruppen.

»» Representanterna i den samordnande gruppen ansvarar
för kommunikation med och
förankring i respektive nämnd
så att nämnden kan anta de mål
som behövs.

»» Den samordnande gruppen
ansvarar för att skapa de arbetsgrupper som behövs för
att genomföra aktiviteter. De
arbetsgrupper som finns 2015
redovisas i bild nedan.

»» ANDT-samordnaren ansvarar
för att hålla samman arbetet
och rapporterar till styrgruppen
som ansvarar för att uppdraget
och åtgärdspaketet redovisas till
kommunstyrelsen.

»» Kalmar mot droger ska årligen
ta fram ett åtgärdspaket med
aktiviteter för att arbeta mot de
delmål som Kalmar kommun
beslutat om och som beskrivs i
detta program.
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UPPDRAG TILL
NÄMNDERNA

DELMÅL
»» Andelen kvinnor och män
med riskabla alkoholvanor
ska minska.
Vid programperiodens slut ska
Kalmar kommun ligga i nivå
med riket som helhet.

»» Nämnderna ansvarar för att utse
varsin representant till Kalmar
mot drogers samordnande
grupp. Socialnämnden, barn
och ungdomsnämnden, kultur
och fritidsnämnden, servicenämnden, omsorgsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd,
samhällsbyggnadsnämnden samt
gymnasieförbundet.

»» Andelen flickor och pojkar
som röker ska minska.
Vid programperiodens slut
ska minskningen vara minst 5
procentenheter för flickor och
pojkar i årskurs nio, minst 15
procentenheter i gruppen flickor
i år två på gymnasiet och minst
5 procentenheter för pojkar i år
två på gymnasiet i förhållande
till mätvärden 2015.

»» Samtliga nämnder ansvarar för
att årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra
aktiviteter och avsätta resurser
med utgångspunkt i Kalmar mot
drogers åtgärdspaket.

»» Andelen flickor och pojkar
som intensivkonsumerar alkohol ska minska.
Vid programperiodens slut
ska minskningen vara minst 5
procentenheter i gruppen flickor
och pojkar i förhållande till mätvärden 2015.

»» Nämndernas mål och aktiviteter
utifrån åtgärdspaketet ska läggas
in i och följas upp via Hypergene.

»» Andelen flickor och pojkar
som använder narkotika ska
minska.
Vid programperiodens slut
ska minskningen vara minst 5
procentenheter i gruppen flickor
och pojkar i i förhållande till
mätvärden 2015.
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UPPFÖLJNING
»» Uppföljning av det årliga arbetet
sker i uppföljning av mål och
aktiviteter i verksamhetsplanen
på såväl förvaltningsnivå som på
kommunövergripande nivå och
redovisas i Hypergene.
»» ANDT-samordnaren ansvarar
för att måluppfyllelse relaterade
till externa mätningar redovisas
till uppföljningen i Hypergene.
»» Uppföljande mätningar görs avseende den vuxna befolkningen
2018 och avseende ungdomar
2017, 2019.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2016-05-25

Ärendebeteckning

KS 2016/0527

Kommunfullmäktige

Program med mål och riktlinjer för privata
utförare mandatperioden 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för privata utförare
för mandatperioden 2015-2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Detta gäller från och med 1 januari 2015.
Kommunen ska enligt KL 3:19a se till att när avtal sluts med privat utförare så
ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Enligt KL 3:19
ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har
lämnats över till privat utförare.
Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. I
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses. Programmet gäller alla verksamhetsområden som kommunen
upphandlar – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator
och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur
etc. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då de är egna
huvudmän för verksamheten och inte upphandlad verksamhet. Innehållet i
programmet i form av till exempel riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar
endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i
tiden.
Privat utförare definieras i lagen som en juridisk person eller en enskild individ
som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är

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
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ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare.
Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Inte heller
avses stiftelse som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan
bildat eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.
Enligt programmet ska varje nämnd ansvara för att säkerställa att all
verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller av privata utförare, bedrivs
i enlighet med angivna mål och riktlinjer. När det gäller verksamhet som
bedrivs i egen regi sker en systematisk uppföljning redan idag via Hypergene,
intern kontroll och internrevision. Programmet syftar inte till att nya
målformuleringar m.m. ska tas fram utan det ska kopplas till befintliga
styrdokument.
Förslaget till program har beretts inom kommunledningskontoret och följer de
riktlinjer som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting.

Jonas Sverkén
kanslichef

Zeinab Fazli
kommunjurist

Bilaga:
Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2015-2018

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
mandatperioden 2015 - 2018

Bakgrund
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ efter beslut av fullmäktige.
Detta gäller såvitt det inte i lag eller förordning anges att verksamheten ska bedrivas av
en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning. De nya
bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2015.
Det har genom lagändringarna införts en uttrycklig skyldighet för kommuner att
kontrollera och följa upp verksamhet som utförs av privata utförare. Genom skärpta
skrivningar i 3 kap 19 § och 3 kap 19 a § KL sägs numera att när vården av en
kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska
kommunen kontrollera och följa upp verksamheten, samt genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas
över.
Ett mål med lagändringarna är att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata
utförare anlitas. För att åstadkomma detta gäller nu enligt 3 kap 19 b § KL att
fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med övergripande mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
När det gäller kommunala företag har vidare införts en ny bestämmelse, 3 kap. 17 § KL,
med innebörden att om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet
till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att bolaget ger allmänheten insyn i
den verksamhet som bolaget i sin tur genom avtal lämnar över till privata utförare. På
motsvarande sätt finns nya bestämmelser om insyn beträffande delägda kommunala
bolag, stiftelser och föreningar.
Enligt nu införda bestämmelser ska programmet gälla alla verksamhetsområden som
kommuner och landsting upphandlar – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och
sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan
infrastruktur etcetera. Det kan handla om såväl hela verksamheter som delar av en
verksamhet med stor betydelse för brukaren eller medborgarna i allmänhet.
Innehållet i programmet i form av till exempel riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar
endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

Kommunstyrelsen │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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Definitioner
Med privat utförare avses, enligt 13 kap. 18 c § KL, en juridisk person (till exempel
aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse) eller en
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Även idéburna
organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Med privata
utförare avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller dito föreningar eller
stiftelser. En privat utförare är istället en helt privat aktör utan kommunalt ägande.
De aktuella bestämmelserna gäller då kommunen är att betrakta som huvudman för en
angelägenhet. Kommunen är huvudman för alla sina verksamheter även om de
överlämnats till privata utförare. Detta innebär att kommunen är ansvarig för sådana
verksamheter på samma sätt som för verksamheter som bedrivs i egen regi. I ansvaret
ingår att kontrollera och följa upp de verksamheter som överlämnats. Fristående
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas inte av bestämmelsen i 3 kap.
18 c § KL.
Vården av en kommunal angelägenhet lämnas normalt över till en privat utförare efter
en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF),
alternativt genom att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs,
och avtal därefter tecknas.
Mål och riktlinjer
Ansvarsfördelningen mellan fullmäktige, styrelse och övriga nämnder framgår av
kommunallagen, reglementen med flera dokument. Mål, riktlinjer och uppföljning
behandlas bland annat i fullmäktiges verksamhetsplan med budget, fullmäktiges antagna
program, strategier och så vidare, nämndernas internbudgetar, nämndernas mål med
indikatorer samt nämndernas årsrapporter.
När det gäller upphandling finns kommunens upphandlingspolicy och uppförandekod
för hållbar upphandling.
De övergripande mål och riktlinjer som styr såväl kommunala som privata utförare
inom varje nämnds ansvarsområde är:
• De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för
verksamheten
• De mål och riktlinjer som fullmäktige fastställer genom budget, planer, policy
och program
• De mål och riktlinjer som nämnden fastställer för respektive verksamhet
Varje nämnd ansvarar för att säkerställa att all verksamhet, oavsett om den bedrivs i
egen regi eller av privata utförare, bedrivs i enlighet med angivna mål och riktlinjer.
Dessa mål och riktlinjer ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag för
upphandling samt i de avtal som tecknas med privata utförare. Övergripande krav som
alltid ska ställas vid upphandling framgår av kommunens upphandlingspolicy och
uppförandekod för hållbar upphandling.
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Kontroll och uppföljning
Varje nämnd ska var och en inom sitt verksamhetsområde ansvara för kontroll och
uppföljning och tillse att regler, mål och riktlinjer tillgodoses i de avtal som ingås med
varje privat utförare. I avtalen ska även säkerställas att motparten biträder kommunen
vid uppföljning och utvärdering av verksamheten och att denne lämnar nödvändiga
statistikuppgifter till kommunen och andra myndigheter. Det ska vidare regleras hur
kommunens kontroll och uppföljning återrapporteras till den private utföraren och
redovisas för allmänheten.
Detta gäller även för kommunala bolag som på ovannämnda sätt ska ge allmänheten
insyn i verksamhet som överlämnas till privata utförare.
Kontroll och uppföljning har två huvudsakliga syften, nämligen att dels tillse att
verksamhet som överlämnats bedrivs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och
avtal, dels att utgöra ett underlag i kommunens kontinuerliga arbete för att utveckla och
förbättra verksamheterna.
Varje nämnd ska utifrån detta program utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt
avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningarna bör omfatta samtliga utförare
oavsett driftsform, dvs. även så kallad obligatorisk verksamhet i kommunal regi.
Anvisningarna ska uppdateras årligen och ska bifogas nämndens verksamhetsplan med
internbudget.
Anvisningarna ska innehålla:
• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar, inklusive
en redovisning av vilka verksamheter som överlämnats till privata utförare,
• Vad som ska följas upp, till exempel mål och riktlinjer inklusive möjlighet till insyn,
nyckeltal etcetera,
• Vilka former av kontroll och uppföljning som ska användas,
• Hänvisning till de uppföljningar som redan görs idag av verksamhet som bedrivs i
kommunal regi (t.ex. via Hypergene, intern kontroll och internrevision)
• Vem som ansvarar för att genomföra kontrollerna och uppföljningen,
• Eventuella särskilda granskningsområden under vissa perioder,
• Tidplan och/eller årshjul.
• Former för återkoppling av resultat till förvaltningsledning, nämnd, utförare och
allmänhet.
En samlad redovisning av genomförda kontroller och uppföljningar oavsett driftsform
ska göras i nämndens årsrapport.
Generellt sett kan exempelvis följande typer av kontroll och uppföljning förekomma:
• Regelbunden eller riktad: Syftar till att verksamheten bedrivs i enlighet med avtal,
uppdrag, lagstiftning och myndighetsföreskrifter.
• Brukare-/individinriktad: Syftar till att följa upp brukarnas upplevelser av
verksamheten och/eller kontrollera att individ som får någon insats från kommunen
får rätt stöd och i överensstämmelse med fattade beslut.
• Oanmälda: Ska ge en översiktlig bild av förhållandena i en verksamhet.
• Uppföljning av ekonomisk status: Syftar till att identifiera utförare som är eller
riskerar att komma på obestånd.
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Insyn och informationsskyldighet
Det är nämnderna som via avtalen med privata utförare ska tillse att kommunallagens
krav på allmänhetens insyn är tillgodosett. Detta ska ske genom att klausuler om
allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal. Bakgrunden till den
skärpta skrivningen är att lagstiftaren bedömt att ur ett medborgarperspektiv ska
allmänhetens möjlighet till insyn inte vara beroende av på vilket sätt den offentliga
verksamheten organiseras.
Rättsliga utgångspunkter när det gäller vilka krav på information som får ställas är att
den information som begärs ska vara kopplad till upphandlingen och den verksamhet
som överlämnats. Kraven får inte strida mot proportionalitetsprincipen. Det innebär att
kraven inte får vara större än vad som behövs och är ändamålsenligt.
Klausulerna om information i förfrågningsunderlag och avtal måste också anpassas till
annan lagstiftning, främst personuppgiftslagen (PUL), offentlighets- och sekretesslagen
(OSL) och lagen om skydd för företagshemligheter. Privata utförare torde enligt
regeringens proposition vara att betrakta som personuppgiftsansvariga beträffande
personuppgifter i den verksamhet de bedriver för kommunens räkning. Den privata
utföraren får därför inte lämna ut eller behandla personuppgifter om det inte är förenligt
med PUL. Uppgifter som skulle komma att omfattas av sekretess hos kommunen ska
inte heller inhämtas eftersom det inte leder till en ökad insyn. Den information som
lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen om skydd
för företagshemligheter.
Det är kommunen som ska tillhandahålla informationen till allmänheten och reglera
detta i avtalen. En medborgare som vill ta del av information rörande en privat utförare
får vända sig till kommunen. Vad informationen ska innehålla och hur omfattande den
ska vara beror också på verksamhetens art. Ju mer kommunmedlemmarna är beroende
av verksamheten och ju mer skattemedel som går till den upphandlade verksamheten,
desto större krav på insyn kan ställas.
I förfrågningsunderlag och avtal ska det tydligt formuleras vilken information som den
private utföraren ska lämna. Följande typer av information kan vara aktuella att begära
in:
• Verksamhetens kvalitet,
• Avvikelser i verksamheten,
• Personalen och deras villkor,
• Miljö-, integrations- och jämställdhetsarbete,
• Privata utförares ekonomi, samt
• Ägarförhållanden och företrädare.
Privata utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Nämnden ska i
sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Begäran ska i normalfallet vara
skriftlig. Informationen tillbaka från den private utföraren ska vara skriftlig om inte
annat avtalats. Nämnderna avgör hur informationen praktiskt redovisas för allmänheten.
Det kan till exempel handla om att rapporter över kontroller och uppföljning läggs ut på
kommunens publika hemsida.
Ytterligare en ändring i kommunallagen är att när enskilda kan välja mellan olika
utförare av en nämnds tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare.
Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
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Bestämmelsen ska enbart tillämpas om annat inte är särskilt föreskrivet, exempelvis när
nämnden inrättat ett valfrihetssystem enligt LOV. Däremot gäller bestämmelsen om
nämnden upphandlat en tjänst enligt LOU och den enskilde kan välja mellan den
upphandlade tjänsten eller att få tjänsten utförd i kommunens egen regi. Bestämmelsen
gäller också när den enskilde får välja enbart mellan olika kommunala tjänster.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Urban Sparre
50100

Datum

2016-05-25

Ärendebeteckning

KS 2015/0873

Kommunfullmäktige

Utredning om alternativa betalsätt i Kalmar
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av kommunledningskontorets utredning kring alternativa betalsätt i Kalmar kommun.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslog i sin motion ”Erbjud fler betalsätt än
plusgiro” att berörda förvaltningar och bolag utreder hur betalningar till
kommunen eller dess bolag ska kunna ske på fler sätt än idag, i syfte att underlätta betalning och undvika merkostnader för kommuninvånarna. Kommunfullmäktige biföll motionen den 29 februari 2016 och att en utredning skulle
redovisas i kommunfullmäktige i juni 2016.
Utredning
Resultatet av utredningen som genomförts visar att kommunkoncernen erbjuder de betalsätt som finns på marknaden – kontant, kort, plusgiro, bankgiro,
bankkontoinsättning, direktbetalning via internetbank, kortbetalning via hemsidan och sms-betalning. Det senaste tillskottet av betalningssätt, som nu avtalats med upphandlad bank, är swish-betalning för privatpersoner. Integration
av denna funktion pågår och beräknas vara helt genomförd under 2016.
Utredningen har inte identifierat några tjänster som kräver direktbetalning för
att handläggning ska starta. Ekonomienheten kommer att ha detta under uppsikt och om sådan rutin skulle identifieras ska verksamheten utrustas med betalfunktion som möjliggör betalning direkt på plats om så önskas av kund.

Urban Sparre
ekonomichef

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Josefine Robertsson
50088

Datum

2016-05-11

Ärendebeteckning

KS 2016/0221

Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra
Vimpeltorpet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1 enligt
kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr 556520-6660)
för en köpeskilling om 7 156 000 kronor.
Bakgrund
Hansa Bygg AB har sedan tidigare en markreservation på Råstenen 1 i Norra
Vimpeltorpet.
Hansa Bygg AB har för avsikt att etappvis uppföra totalt ca 120 stycken
hyreslägenheter i sex stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 16 963 kvm.
Priset för marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA
8 945 kvm. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas
(uppräkning med KPI).

Josefine Robertsson
exploateringsingenjör

Bilaga
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se

Råstenen 1
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ÅRSREDOVISNING
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”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle
utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras,
etableras och ständigt underhållas”
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Fastställd av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2016-03-04

Organisationsnr 222000-1859
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1 Sammanfattning
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell
samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län
och länets tolv kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan
dessa myndigheter och att den enskilde som är i behov av samordnade insatser
därigenom ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet.
Därigenom ska samhällets resurser användas optimalt för målgruppen.
För närvarande finns det 80 samordningsförbund i Sverige av olika storlek och
Samordningsförbundet i Kalmar län är det förbund som omfattar flest antal kommuner.
Det medför också att förbundet har en stor styrelse med 17 ledamöter. En tidigare
styrelse slutade sin tjänstgöring och en ny styrelse med många nya ledamöter
tillträdde den 1 april. Ny ordförande efter Pierre Edström är Maria Ixcot Nilsson.
Anders Andersson är 1:v ordf och Andreas Erlandsson 2:e v ordf. Närvaron vid
styrelsesammanträden och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit gott
under det gångna året.
Styrelsen anser att samtliga mål som uppställdes i verksamhetsplanen för 2015 har
uppnåtts. Finansiering har skett av åtta arbetsrehabiliterande projekt, ett förberedande
projekt och sex förebyggande projekt. Vidare har ett kartläggningsprojekt avslutats och
ett har påbörjats.
De arbetsrehabiliterande projekten har under 2015 haft totalt 199 deltagare inskrivna.
122 av dem är deltagare som skrivits in i projekt under året medan 78 personer är
deltagare som har skrivits ut. 21 av 78 personer, eller 27 procent av deltagarna, hade
ett arbete eller hade börjat studera när deltagande i projekt avslutades. Dessutom gick
28 deltagare vid projektslut vidare till Arbetsförmedlingen för fortsatt coachning.
Medelåldern på deltagarna var 34 år. En dryg tredjedel saknar gymnasial utbildning
och 13 procent av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än fem år. Eftersom
många av deltagarna således står långt ifrån arbetsmarknaden och konkurrensen om
lediga arbeten är hård så får det anses vara ett bra resultat att 27 procent av
deltagarna avslutas till arbete eller studier.
En framgångsfaktor som beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som
sker kring individerna mellan de olika myndigheterna och det engagemang som
många handläggare visar. Att ha gott om tid på sig att stötta individerna beskrivs
också som en framgångsfaktor. Tids- och resursbrist hos vissa myndigheter samt en
svårighet att hitta lämpliga arbetsplatser för arbetsträning och praktik för deltagarna är
svårigheter som är vanligt förekommande.
De sex olika förebyggande projekt som förbundet finansierat är olika insatser som
riktat sig till ungdomar i gymnasieåldern för att förhindra avhopp från studier. Samtliga
dessa projekt avslutas efter 2015, men får en fortsättning med annan finansiering.
Navigatorskolan i Kalmar övergår i gymnasieförbundets regi och de fem Plug Inprojekten kommer att fortsätta, om än i lite ändrad form, med finansiering från den
Europeiska Socialfonden.
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Ett projekt, KUR2, som finansierats tillsammans med Försäkringskassan har lett fram
till en plan för förbättrad samverkan kring unga med psykisk ohälsa. Även två
grundutbildningar i en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering, Supported
Employment, har förbundet till stor del bekostat.
Den dialog som styrelsen haft med förbundets ägare under året har främst handlat om
2016 års medlemsavgifter.
Inbetalningarna från medlemmarna under året är 5 800 004 kronor och ränteintäkterna
29 036 kronor. Utbetalningar till olika projekt uppgår till 12 960 688 kronor vilket är
nästan 1,5 miljoner kronor mindre än det som anslagits av styrelsen. Gemensamma
kostnader är 1 824 276 kronor och avser kostnader för administration, utvärderingar
och viss utbildning. Förbundets tillgångar enligt balansräkningen har minskat från
11 497 020 kronor till 1 537 124 kronor under 2015. Detta är helt i enlighet med
styrelsens ambitioner att inte ha ett stort sparat kapital.

2 Syftet med samordningsförbundets verksamhet
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005 med stöd av lag
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och samtliga
kommuner i länet är medlemmar och finansierar gemensamt den verksamhet som
samordningsförbundet bedriver i länet.
Samordningsförbundet är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade
rehabiliteringsinsatser samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom
rehabiliteringsområdet. Det övergripande målet med den finansiella samordningen är
att samhällets resurser ska användas optimalt till nytta både för den enskilde
medborgaren och för samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete men också få en förbättrad livskvalitet.
Respektive myndighets ansvar och mål för medborgaren ligger fast och syftet med
samordningsförbundets insatser är att samordna resursanvändningen och se till
målgrupperna ur ett långsiktigt perspektiv. Att ansvaret för den enskilde individen är
uppdelat på flera aktörer kan utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Särskilt
problematiskt kan det vara att rehabilitera individer som har en kombination av
medicinska, psykiska, sociala och arbetsrelaterade problem. För att stödja dessa
individer är det nödvändigt med samordnade insatser.
Med samverkan som grund och en stark lokal prägel ska förbundet utgå från de olika
målgruppernas behov och tillsammans organisera verksamheter som effektivt utnyttjar
tillgängliga resurser. Förbundet vill stärka en lokal samverkanskultur och ett
helhetstänkande kring individen. Rätt insats ska ske till rätt målgrupp och i rätt tid.
Huvuddelen av de aktiviteter som finansieras avser insatser till individer, men även
andra utvecklingsinsatser kan finansieras.
För närvarande finns det 80 samordningsförbund som omfattar 240 av Sveriges
kommuner. Förbunden omfattar olika många kommuner. Samordningsförbundet i
Kalmar län är ett av sex länsförbund och det förbund i landet som omfattar flest antal
kommuner. Under verksamhetsåret 2015 har samordningsförbunden finansierat 1 026
insatser i hela landet och närmare 15 000 deltagare har registrerats i insatser.
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3 Omvärldsfaktorer som påverkar
Arbetslösheten har minskat något under året. I december var 8,0 procent av
arbetskraften i länet arbetslösa, vilket är en marginell minskning jämfört med ett år
tidigare. 3,9 procent var öppet arbetslösa och 4,2 procent inskrivna i program med
aktivitetsstöd. Arbetsmarknadssituationen för unga är sämre, men har förbättrats
under året. I december var 13,9 procent av unga i åldern 18-24 år arbetslösa jämfört
med 16,7 procent ett år tidigare. För utrikesfödda personer är arbetsmarknaden sämst
och i december var 30,6 procent av dem arbetslösa i länet. Arbetsförmedlingen uppger
att många av de arbetslösa i länet är personer som ingår i det som definieras som
utsatta grupper.
Det finns även stora variationer i länets arbetslöshet där andelen arbetslösa i Högsby
är 12,6 procent medan den i Mörbylånga kommun endast är 4,5 procent.
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I program med aktivitetsstöd

Diagram 1, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade
arbetskraften 16-64 år i december 2015.

När det gäller ohälsotalet så har det börjat vända upp igen i länet i likhet med
utvecklingen i riket. Ohälsotalet i länet är ca 15 procent högre än det genomsnittliga
ohälsotalet i Sverige. Utbetalda dagar med sjuk- och aktivitetsersättning minskar något
medan antalet utbetalda dagar med sjukpenning ökar. Männen i länet hade i
genomsnitt 8,1 utbetalda dagar med sjukpenning medan kvinnorna i genomsnitt fått
14,2 dagar utbetalda under 12 månader. Den största ökningen av sjukskrivningar
orsakas av ökad psykisk ohälsa.
Även ohälsan varierar mellan länets kommuner och Mörbylånga har även de lägsta
ohälsotalen medan Högsby kommun har de högsta.
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Diagram 2, Ohälsotalet i Kalmar län under 12 månader

I de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar i länet så märks det en tendens
att de deltagare som remitteras ofta har problem med psykisk ohälsa och står långt
från arbetsmarknaden. Detta gör det svårt att hitta en väg till studier eller arbete och
inskrivningstiderna blir långa. Det är även många gånger svårt för projekten att hitta
arbetsgivare som anser sig ha möjlighet att ta emot praktikanter i sina verksamheter.

4 Styrelsens arbete
Samordningsförbundet i Kalmar län leds av en styrelse som består av 17 ledamöter
och lika många ersättare. Varje kommun har en ledamot och Landstinget i Kalmar län
har tre ledamöter medan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har var sin
ledamot och samma antal ersättare.
Eftersom det var val till kommun och landsting under 2014 så inleddes mandattiden för
en ny styrelse den 1 april 2015. Under årets första tre månader bestod styrelsen av
följande ledamöter:
Medlemsorganisation
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
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Ordinarie ledamot
Eva Karlström (M)
Stig-Ove Andersson (S)
Per-Inge Pettersson (C)
Jonas Erlandsson (S)
Anette Lingmerth (S)
Emma Magnusson (C)
Göran Backrot (C)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Andreas Erlandsson (S)
Linda Eriksson (C)
Leif Carlsson (M)
Peter Johansson (M)
Hans Fritz
Peter Grönwall
Jonny Bengtsson (S)
Sonia Lindell (V)
Pierre Edström (FP)

Ersättare
Pia Holgersson (S)
Ann-Charlotte Filipsson (C)
Stig Andersson (S)
Ingemar Svanström (C)
Kerstin Edvinsson (M)
Lennart Karlsson (C)
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Bodil Johansson (C)
Eva-Marie Hansson (M)
Henrik Nilsson-Bokor (S)
Michael Svensson (S)
Magdalena Lidestam (M)
Catrin Deden Marcelius
Lisbeth Gustafsson
Gunilla Johansson (S)
Thomas Stjernquist (MP)
Jonny Erlandsson (KD)
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Från den 1 april har styrelsen bestått av dessa ledamöter:
Medlemsorganisation
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Ordinarie ledamot
Mikael Palmqvist (S)
Stig-Ove Andersson (S)
Conny Daag (M)
Marcus Schön (M)
Dzenita Abaza (S)
Emma Magnusson (C)
Göran Backrot (C)
Jimmy Loord (KD)
Andreas Erlandsson (S)
Christina Lönnqvist (S)
Eva Berglund (S)
Gunnar Jansson (S)
Maria Ixcot Nilsson (S)
Anders Andersson (KD)
Ylva Bengtsson (V)
Hans Fritz
Peter Grönwall

Ersättare
Bengt Jonsson (FÖL)
Stefan Nyström (M)
Lizette Wästerlund (S)
Diana Bergskans (S)
Roger Holmberg (S)
Agneta Landberg (C)
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Lennart Hellström (M)
Linda Eriksson (C)
Marie Nicholson (M)
Conny Tyrberg (C)
Jonny Bengtsson (S)
Bill Björklund (L), från december
Eva-Karin Holgersson (MP)
Catrin Deden Marcelius
Susanne Möller

Styrelserna har sammanlagt haft fyra välbesökta sammanträden under året.
Sammanträdena har ofta kombinerats med besök i olika kommuner och presentation
av olika aktuella projekt. Vid två tillfällen har den nya styrelsen dessutom fått utbildning
om samordningsförbundens syfte och verksamhet samt vad det innebär att vara en
ledamot i den. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och
finns därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga
intresserade.
Det finns ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. Ledamöter under det första
kvartalet var Pierre Edström, ordförande, Jonny Bengtsson, v. ordf., Göran Backrot,
v.ordf., Jonas Erlandsson, Petter Grönwall och Hans Fritz.
De efterträddes 1 april av ett arbetsutskott bestående av Maria Ixcot-Nilsson,
ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf, Andreas Erlandsson, 2:e v ordf, Göran
Backrot, Petter Grönwall och Hans Fritz. Arbetsutskotten har tillsammans haft fem
sammanträden under året.
Under året ha en beredningsgrupp formats bestående av en tjänsteman från vardera
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala
tjänstemän.
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för
utveckling av samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås,
Nybro/Emmaboda, Borgholm/Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby,
Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks kommuner. Försäkringskassan är
sammankallande i en av dessa grupper och samordningsförbundet i de resterande
fem lokala samverkansgrupperna. Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från
de fyra samverkande parterna.
Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten
innehas av Hans Eriksson och köps av Vimmerby kommun. Han biträder styrelsen,
ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de olika
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insatser som finansieras av förbundet och övrigt stöd till utveckling av samverkan inom
länet.
Ekonomitjänster köps av Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun ansvarar för
tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

4.1 Frågor som diskuterats och beslut som har fattats under året

4.1.1 Styrning och ledning
Eftersom en ny styrelse tillträdde den 1 april med ett flertal ledamöter som inte tidigare
varit med i samordningsförbundets styrelse så har mycket tid ägnats åt information
och utbildning för den nya styrelsen. Dels höll förbundschefen i en information vid
sammanträdet i april och Ola Andersson, från Delta i Göteborg och Nationella rådets1
arbetsgrupp höll utbildning under länskonferensen i september och styrelsemötet i
november.
En faktor som påverkar styrelsens arbete med att planera och finansiera långsiktig
verksamhet är att besked om medel från staten lämnas sent på året vilket skapar
osäkerhet i beslutsprocessen. Styrelserepresentanter förde tidigt under året en dialog
med representanter för ägarna kring förbundets budget med den primärkommunala
nämnden och landstingets presidium.
Efter det att tilldelningen från Försäkringskassan för 2015 sänktes från 4,7 till 2,9
miljoner kronor ökade den återigen för 2016 till nästan 6,2 miljoner kronor. Då
tillskrevs landstingsledningen och samtliga kommunledningar med anledning av att det
medförde att samtliga medlemmar fick en högre medlemsavgift. Detta ifrågasattes av
vissa medlemmar, men efter dialog godkände alla medlemmar den nya nivån på
budgeten.
Under året har några nya riktlinjer tagits fram. Det handlar dels om en arbetsordning
för styrelsen, en rutin för intern kontroll av löpande rutiner och en handlingsplan för
jämställdhetsintegrering.
Slutredovisning har gjorts av projekt Leva Livet i Hultsfreds och Vimmerby kommuner
som avslutades i november 2014 och av kartläggningsprojektet M2 i Mönsterås
kommun som avslutades i mars 2015. Under slutet av 2015 avlutas ett flertal olika
projekt som kommer att slutredovisas till styrelsen under början av 2016.
Tre stycken externa utvärderingar har blivit klara under året. En samhällsekonomisk
utvärdering av projekt Innergården i Mörbylånga redovisades för styrelsen vid
sammanträdet i oktober. De följeutvärderingar som gjorts av projekten TIA och
Navigatorskolan i Kalmar och blev klara under slutet av året kommer att redovisas i
början av 2016.
Styrelsen har även beslutat att vara med i ett pilotprojekt inom det så kallade
Indikatorprojektet som drivs av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)
med syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utveckling av
samordningsförbundens verksamheter.
1

Nationella rådet för finansiell samordning består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
SKL och Socialstyrelsen. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse.
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Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av
arbetsutskottet och förbundschefen och förbundschefen redogör muntligt för
utvecklingen i förbundet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt i de olika
projekten. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av det första halvåret.
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och de sex lokala samverkansgrupperna
delges till styrelsen. Vidare informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
representanter styrelsen om utvecklingen i sina respektive verksamheter vid
sammanträdena.
Förbundet har intresse av en utveckling som leder fram till att det bildas fler
arbetsintegrerande social företag och har därför genom förbundschefen varit aktiv i
framtagandet av en ansökan till Europeiska Socialfonden om ett projekt på Ölands
folkhögskola för utbildning av utlandsfödda i företagande. Vidare har presidiet träffat
arbetsutskottet i Regionförbundet i Kalmar län för samtal i frågan vilket lett till ett
seminarium och fortsatta överläggningar mellan samordningsförbundet,
regionförbundet och Coompanion om formandet av stödstrukturer för socialt
företagande i Kalmar län.
Förutom att förbundet ordnade en egen konferens för styrelse, lokala
samverkansgrupper och projektledare i september så har ledamöter deltagit vid två
nationella konferenser, dels Nationella rådets Finsam-konferens i Linköping i april och
NNS höstkonferens i Stockholm i november.

4.1.2 Beviljade medel
I december 2014 beslutade ägarna vid ett dialogmöte att förbundets medel ska
disponeras i en gemensam kassa och att gränsen på tre år för insatser togs bort så att
styrelsen kan fatta beslut om medel även till långsiktig verksamhet.
Styrelsen har under 2015 beslutat att bevilja medel till ett par utvecklingsprojekt. Det
handlar dels om ett projekt i Kalmar för att kartlägga behoven och komma fram med
förslag till ett nytt projekt i Kalmar samt dels ett projekt i Oskarshamn, Mönsterås och
Högsby som ska ta fram rutiner för förbättrad samverkan för personer som är
sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst.
Vidare har styrelse beslutat att delfinansiera en förlängning av projekt Innergården i
Mörbylånga under två år samt att förlänga projekt SAMBA i Nybro/Emmaboda under
två år och utvidga projektet med ett särskilt spår för utlandsfödda med svårigheter att
komma in på arbetsmarknaden.
Förbundet har, tillsammans med Försäkringskassan finansierat ett projekt, KUR2, med
syftet att upprätta och implementera en plan för gemensamma samverkansformer för
unga mellan 16-30 år med psykisk ohälsa Kalmar län. En processtödjare har genom
intervjuer och workshops tagit fram planen som ska börja implementeras under 2016.
Förbundet arrangerade under början av året två grundutbildningar om fyra dagar i en
metod för arbetslivsinriktad rehabilitering som kallas Supported Employment.
För att kunna utveckla och förbättra förbundets verksamhet och stödet till
medlemmarna beslutade styrelsen i november att förstärka administrationen med en
processtödjare.
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Ett par ansökningar har avslagits, dels en ansökan från Västervik om utvidgning av
projekt Spåret och dels en ansökan från Oskarshamn om en konferens om grön
rehabilitering.
Värt att notera är även att samtliga sex olika projekt som arbetar förebyggande och
riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern för att förhindra avhopp från studier och där
samordningsförbundets finansiering upphör efter 2015 får en fortsättning med annan
finansiär. Navigatorskolan i Kalmar övergår i gymnasieförbundets regi och de fem Plug
In-projekten kommer att fortsätta, om än i lite ändrad form, med finansiering från den
Europeiska Socialfonden.

5 Aktiviteter under 2015
Samordningsförbundens uppdrag kan delas in i två grunduppdrag. Det handlar dels
om att stödja samverkan mellan samverkansparterna och dels om att finansiera
insatser för individer som är i behov av samordnade insatser för att förbättra sin
förmåga till förvärvsarbete.
Merparten av resurserna går till individinriktade insatser, men styrelsen har en
ambition att öka prioriteringen av strukturpåverkande insatser.

5.1 Stödjande av samverkan
En väldigt viktig aspekt av samordningsförbundens verksamhet är att stödja
samverkan mellan de fyra samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet i
Kalmar län gör detta främst genom att finansiera och stödja de olika individinriktade
projekt som beskrivs i avsnitt 5.2 men förbundet ger även direkt stöd till insatser för att
förbättra samverkan mellan personal från myndigheterna.
Samordningsförbundet medverkar i och stödjer den samverkan som sker genom de
sex lokala samverkansgrupperna i länet. I dessa grupper träffas företrädesvis
verksamhetsansvariga chefer från de samverkande myndigheterna för att informera
varandra och diskutera gemensamma angelägenheter. Förbundschefen har deltagit i
samtliga dessa sammanträden under året.
Ett stort samverkansprojekt under året har varit KUR 2, där Försäkringskassan
finansierat lönen för en processtödjare på 75 procent medan samordningsförbundet
har bekostat kringkostnader för processtöjaren samt kostnader för genomförda
workshops.
Målgruppen i KUR-satsningen har varit unga mellan 16-30 år med psykisk ohälsa och
syftet har varit att upprätta och implementera en plan för gemensamma
samverkansformer för Kalmar län. Målet var att öka samverkan mellan
myndigheterna/organisationerna och att öka kunskapen om målgruppen och
varandras verksamheter och ge en större möjlighet att komma in tidigt med relevanta
åtgärder och ge målgruppen möjlighet till arbete, sysselsättning eller studier.
Processtödjaren har intervjuat 92 personer med olika professioner inom de fyra
samverkande myndigheterna och brukare i hela Kalmar län. Tillsammans med en
styrgrupp hölls sedan två omgångar gemensamma workshops med deltagare från fem
olika delar av länet. Detta har lett fram till en plan för utvecklad samverkan mellan
samverkansparterna som nu ska godkännas av parterna innan den börjar verkställas.
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Förbundet har även subventionerat 2 fyradagars grundutbildningar i Supported
Employment2 och arrangerat en länskonferens i september som gav ett bra tillfälle att
diskutera gemensamma frågor över myndighetsgränserna

5.2 Redovisning av insatser
Nedan följer en kort beskrivning av insatser som pågått under året. En indelning har
gjorts i arbetsrehabiliterande projekt, förebyggande projekt, förberedande projekt och
kartläggningsprojekt. Alla verksamhetsberättelser finns även att tillgå i
samordningsförbundets diarium och på förbundets hemsida.

5.2.1 Projekt med arbetsrehabiliterande inriktning
Förbundet har under året 2015 finansierat nedanstående individinriktade projekt med
arbetsrehabiliterande inriktning. Dessa projekt har under 2015 sammanlagt haft 199
deltagare enligt statistik från uppföljningssystemet SUS3. 122 av dem är deltagare som
skrivits in i projekt under året medan 78 personer är deltagare som har skrivits ut och
avslutats.
Enligt redovisningen i SUS så har 21 av 78 avslutade deltagare (27 procent) ett arbete
eller börjat studera när deltagande i projekt har avslutats. Dessutom har 28 deltagare
gått vidare till Arbetsförmedlingen för fortsatt matchning mot arbete.

Budget
Antal
Antal
antal
Antal
nya
avslut Pågående
deltagare deltagare deltagare deltagare deltagare

Insatsnamn

Antal till
arbete
eller Arbetsstudier sökande

Innergården
Plattform Vimmerby och
Hultsfred

30

15

7

10

5

2

8

30

38

38

15

23

4

3

SAMBA
Spåret

30
25

27
28

16
26

13
3

14
25

4
2

8

Steget framåt
Tia

10
5

6
38

1
5

5
11

1
27

5

1
2

Vägen till självförsörjning
Vägknuten 2

7
30

15
32

9
20

7
14

8
18

2
2

2
4

167

199

122

78

121

21

28

SUMMA

Tabell 1, Antal deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbundet i Kalmar län under 2015.

En jämförelse av det totala antalet deltagare i arbetsrehabiliterande projekt i länet görs
med några tidigare år:
Budget
antal
deltagare
128
208
195

Antal
deltagare
178
264
275

Antal nya Antal avslut
deltagare
deltagare
122
82
176
104
120
195

Pågående
deltagare
50
57
71

Antal avslut
till arbete
eller studier
31
44
47

82
121

23
21

2011
2012
2013
2014
167
167
90
87
2015
167
199
122
78
Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2015.

2

En internationellt välkänd och strukturerad metod för arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Andel avslut
till arbete
eller studier
37,8 %
42,3 %
24,1 %
26,4 %
26,9 %
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Som framgår så har det varit färre avslutade deltagare i arbetsrehabiliterande projekt i
länet under det senaste året än under föregående år. Det beror på att några projekt är
nystartade och inte har avslutat så många deltagare under året. Det har även varit
många deltagare i förebyggande projekt vilket redovisas under punkt 4.3.3.
Orsaken till att färre deltagare än tidigare avslutats till arbete eller studier under de tre
senaste åren är huvudsakligen att deltagarna står mycket långt ifrån arbetsmarknaden
och att konkurrensen om lediga arbeten är hård. Med hänvisning till detta får den
uppnådda andelen ändå anses vara ett gott resultat. Varje individ som kommer i
egenförsörjning är en vinst för samhället.
Åldersfördelning för de personer som skrivits in under året ser ut enligt nedanstående
diagram.
Ålder
35
30
25
20
Kvinna
15

Man

10
5

17-19 år

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-64 år

Diagram 3, nyinskrivna deltagares ålder i insatser finansierade av Samordningsförbundet i Kalmar län
under 2015.

Deltagarnas medelålder 2015 är 34 år att jämföra med 2012 - 2014 då medelåldern
var 27 - 29 år. Bakgrunden är att vi tidigare finansierat flera projekt med inriktning
enbart på ungdomar. Fördelningen mellan könen har varit väldigt jämn, 61 kvinnor och
60 män, medan de kvinnliga deltagarna är något äldre i genomsnitt. Att kvinnorna har
en högre sjukskrivningsgrad återspeglas inte i en högre andel inskrivna deltagare i
projekten under 2015.

Organisationsnr 222000-1859

13(41)
Utbildningsnivå

Kvinnor

Män
Grundskola
Grundskola
Gymnasium
Högskola/universitetupptill
1år
Högskola/Universitetupptill
3år
Högskola/Universitetmer
än3år
Saknas/okänd

Gymnasium

Annaneftergymnasial
utbildning

Högskola/Universitetmer
än3år

Högskola/universitetupptill
1år
Högskola/Universitetupptill
3år

Diagram 4, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå i insatser finansierade av Samordningsförbundet i
Kalmar län fördelat på kön under 2015.

Utbildningsnivån är relativt låg. Av de deltagare som man känner till utbildningsnivån
på så har 36 procent enbart grundskola och 49 procent har även fullföljt
gymnasieutbildning. Männen har en påtagligt lägre utbildningsnivå än kvinnorna. 43
procent av männen har enbart grundskoleutbildning jämfört med 30 procent bland
kvinnorna.
I Kalmar län var det 11 procent av kvinnorna och 18 procent av männen i åldern 25 –
64 år som saknade gymnasial utbildning 2014 enligt SCB.
Tid i offentlig försörjning
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Kvinnor
Män

Diagram 5, nyinskrivna deltagares tid offentlig försörjning i projekt finansierade av
Samordningsförbundet i Kalmar län uppdelat på män och kvinnor.

Under 2015 hade 13 procent av deltagarna fått offentlig försörjning i mer än fem år.
2012 var motsvarande andel 11 procent, 2013 - 18 procent och 2014 15 - procent.
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Typ av försörjning vid start och avslut 2015
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Antal deltagare
före insats
Antal deltagare
efter insats

Diagram 6, utskrivna deltagares försörjning vid start och avslut i insatser finansierade av
Samordningsförbundet i Kalmar län under 2015.

Att det efter deltagande i en insats skett en ökning av antalet personer som inte har
någon offentlig försörjning stämmer med statistik från tidigare år liksom minskningen
av antalet personer som får försörjningsstöd.
Typ av försörjning vid start och avslut, förändringar över tid
35%
30%
25%
20%
15%
10%

2013

5%

2014
2015

Diagram 7, utskrivna deltagares försörjning vid avslut i insatser finansierade av Samordningsförbundet i
Kalmar län under 2013, 2014 och 2015.

Jämfört med de två närmast föregående åren har det skett en ökning av personer som
fick sjuk- och rehabpenning och som beviljats sjukersättning vid utskrivning. De har då
fått den ersättning de har rätt till, vilket också är en vinst för individen. Det är en något
lägre andel som saknar offentlig försörjning men en större andel som uppbär
studiestöd. Det senare är en följd av att en större andel av deltagarna har avslutats
mot studier än tidigare.
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5.2.2 Arbetsrehabiliterande insatser
Här följer sammanfattningar av 2015 års verksamhet i arbetsrehabiliterande projekt.
Fullständiga verksamhetsberättelser finns på samordningsförbundets hemsida.
TIA (Till och I Arbete) i Kalmar kommun
Syfte och mål
Syftet med projekt TIA är att ge resurssvaga personer, främst personer med
intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings- och
sysselsättnings situation. Extra fokus skall läggas på gruppen unga kvinnor som är en
extra utsatt grupp.
Det huvudsakliga målet under projekttiden är att 90% av de nuvarande anställda är
kvar i arbete efter 2 år.
Målet är också att 20 personer skall aktualiseras för samverkan under 2 år. Minst 40%
dvs. totalt 8 personer ska gå till arbete med eller utan anställningsstöd utifrån sitt
arbetsutbud på heltid eller deltid.
Målgrupp
Målgruppen för TIAs insatser är arbetslösa personer med intellektuella
funktionsnedsättningar som är i behov av extra stöd för att finna, få och behålla
lämpligt arbete eller sysselsättning.
Tid för insats
Ambitionen är att 70% inom 12 månader från aktualisering i samverkan ska ha kommit
i arbete alternativt ha bedömts och påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot
arbete eller sysselsättning.
Personalresurser
På TIA arbetar 1 projektledare om 100%, 2 handledare om 100%, 1 handledare om 50
% och en tidsbegränsad handledare om 50%, tom 20151231. (3 kvinnor 2 män). TIA
har också tillgång till en administratör om 25%.
Metod
TIAs arbetsmetod består i kartläggning av deltagarens resurser för att i samverkan
med andra myndigheter kunna undanröja eventuella hinder och i förlängningen kunna
arbetsträna och arbetspröva mot rätt mål.
Förändringar under året
Då inflödet till TIA har varit lågt under 2015 pga att de olika myndigheterna har haft
svårt att identifiera personer ur målgruppen för aktualisering så har styrgruppen enats
om att bilda en referensgrupp kopplat till TIA. Syftet med referensgruppen är att söka
orsaker till det dåliga inflödet samt att söka metoder för samsyn mellan
myndigheterna. Referensgruppen består av olika yrkesgrupper från olika myndigheter.
Under 2015 har företaget AKKA genomfört en lärande utvärdering av TIA vilken visar
att resultaten är mycket goda men att det också finns förbättringspotential.
Framgångsfaktorer
Den största enskilda faktorn för framgång i projektet är den samverkan som sker
mellan myndigheter på individnivå. Den största riskfaktorn för utebliven framgång i
projektet är utebliven myndighetssamverkan, då personer i målgruppen lätt hamnar
mellan stolarna om allas ansvar blir ingens ansvar.
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Deltagarresultat (SUS) 20150101-20151231
 Budgeterat antal deltagare: 10
 Antal nya deltagare: 5
 Fördelning på remitterande myndighet: LT = 1, Soc = 1, AF=3
 Totalt antal deltagare under 2015 (inkl. projektanställda): 38
 Antal avslutade deltagare: 11
 Antal till arbete eller studier: 5 (+ 1 Föräldraledig)
 Antal till projektanställning i Kalmar kommun 3 (ej avslutade i SUS):
Resultat för samverkan
Under 2015 har TIAs Arbetsgrupp, med representanter från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstingets vuxenhabilitering, Kalmar kommuns Socialförvaltning
och Omsorgsförvaltning, haft 10 st möten.
I styrgruppen finns representanter för de olika myndigheterna och här fattas mer
övergripande beslut om verksamheten. Styrgruppen för TIA har hittills i år haft 6
möten.
Referensgruppen har haft 4 möten.
I övrigt har TIA under året även samverkat med Polismyndigheten,
Kronofogdemyndigheten och Kommunens samhällsbyggnadskontor, IT- avdelning och
Serviceförvaltning. Samverkan sker också med lokala företag och stiftelser.
Stina Randevall-Hjärtstam, projektledare
Vägknuten i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner
Syfte och mål;
Projekt Vägknuten syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan
huvudmännen i projektet för att stärka enskilda individers möjligheter till egen
försörjning.
Målgrupp;
Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk, fysisk eller social
funktionsnedsättning i åldersgruppen 18-50 år, med en prioritering av unga, som är i
behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad
och/eller studier. Följande kategorier kan vara representerade: arbetslösa, arbetslösa
som har sjukpenning/ aktivitetsersättning, anställda som har sjukpenning/
aktivitetsersättning men inte kan återgå pga. funktionshinder, personer med långvarigt
försörjningsstöd, mer än sex månader.
Tid för insats;
0-12 månader, där en gruppverksamhet på 12 v är inkluderat.
Personalresurser;
Personalresurser i Vägknuten 1,75 vägledare 0,25 projektledare och administrativtstöd
köps in med ca 0,40 tjänst.
Metod;
TUBA-kartläggning (Tidig Utredning och Bedömning av Arbetsförmåga),
Självskattningsskala ” psykisk hälsa”, Individuell handlingsplan/ genomförandeplan,
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Gruppverksamhet 12v, Individuell vägledning med MI – samtal och lösningsfokuserat
arbete och Supported employment som är ett individanpassat stöd till arbete.
Förändringar under året;
På senaste LSG bestämdes att Styrgrupp består av LSG samt projektledare vid deras
träffar ca en timma av tiden.
Framgångsfaktorer;
En av framgångsfaktorerna är att tillhörigheten till en grupp kan göra att deltagarna
lyfter och stöttar varandra och på så sätt ökar sin motivation att ta sig vidare och vågar
utsätta sig för situationer som tidigare hindrat dem. De tar sig tid att titta på sig själva,
reflekterar och ser sin egen roll i sammanhanget. Resurser, styrkor men också hinder
blir mer tydliga när deltagarna ingår i gruppen. En annan vinst av att arbeta i grupp är
att de får direkt positiv feedback både från sina kamrater i gruppen och från vägledare
och föreläsare.
Deltagarresultat (SUS);
Budgeterat antal deltagare per år är 30, nya deltagare för året är 20, fördelningen på
remitterande myndigheter är Oskarshamn 16, Högsby 1, Mönsterås 3. Från Psykiatrin;
9, Socialtjänsterna; 10, Arbetsförmedlingen; 0 och Försäkringskassan; 1.
Totalt under året har vi arbetat med 34 varav 14 är avslutade. Av dessa har 2 gått till
studier, 2 är föräldralediga, 6 gått tillbaka till inremmitent, 2 flyttat och 2 gått vidare till
annan samverkanspartner. Dock inga till arbete.
Resultat för samverkan;
I samverkan under detta år har Arbetsförmedlingen samt Vuxenpsykiatrin saknats
vilket kanske kan bero på nya politiska beslut och personalbrist pga. studier,
sjukskrivningar och hög arbetsbelastning på de olika myndigheterna. Primärvården har
också saknats senaste halvåret utifrån hög arbetsbelastning, men det har börjat lösa
sig med både psykiatrin och Arbetsförmedlingen de sista månaderna av året. Så ser
jag som projektledare fram emot nästa års nya samarbete/samverkan
Magdalena Ågren, Projekt-/vägledare
Projekt Innergården i Mörbylånga kommun
Syfte och mål
Innergården är ett projekt inom grön arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att pröva
nya metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering och undersöka om "grön"
verksamhet kan användas för fler målgrupper i Mörbylånga kommun. Mål: 30 % till
arbete eller studier 3 månader efter avslutad projekttid (1 år).
Målgrupp
Personer 18-64 år som är i behov av samordnade insatser från minst 2 myndigheter.
Tid för insats
1 januari 2013 – 31 december 2015.
Personalresurser
Handledare 80 % samt vägledare/projektledare 80 %.
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Metod
Grön arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsträning i reell miljö med uppgifter inom
trädgårdsodling, djur, natur, kultur och hantverk. Coaching, vägledning och
arbetsförmågebedömning.
Förändringar under året
Ny handledare anställdes från 1 februari 2015.
Framgångsfaktorer
Myndighetssamverkan kring varje individ, tydlig rollfördelning, fortlöpande
uppföljningar i processen. Fortsatt nätverksbyggandet via Resursteamet, meningsfulla
aktiviteter i utemiljö med naturlig friskvård samt hantverk, individuell anpassning,
tidsaspekten - att skynda långsamt.
Deltagarresultat (SUS)
 Budgeterat antal deltagare: 20
 Antal nya deltagare: 9 (2 ej i SUS)
 Fördelning på remitterande myndighet: 6AF/2LT/ 1FK
 Totalt antal deltagare under året: 18
 Antal avslutade deltagare: 10
 Antal till arbete eller studier: 3
Resultat för samverkan
Fortsatt samverkan på handläggarnivå i individärenden, tydliga kartläggningar och
remittering vidare till rätt insats via samverkanparter. Samverkan även via
Resursteamet med fortsatt kartläggning av kompetenser i nätverket. Samverkan
internt med kommunala parter som biståndsbedömare, Case Managers mfl. KUR 2
projektet, samverkan med andra aktörer i länet, kunskapsutveckling via workshops,
strategisk utveckling. Förlängning av projektet 2016-2017, samverkan med
Capellagården samt utveckling av en grön arena för nya målgrupper inom kommunen.
Eija Vartiainen, Projektledare
Projekt Vägen till självförsörjning i Torsås kommun
Syfte och Mål
Social investering i Torsås kommun. Projektet ska resultera i ökad försörjning och 30%
av gruppen ska efter avslutad aktivitet vara självförsörjande genom arbete eller
studie. Individuell genomförandeplan ska upprättas för alla deltagare och livskvalitet
ska öka för de individer som deltar i projektet
Målgrupp
Modellen är tillämpningsbar på alla individer i arbetsför ålder, detta projekt är fokuserat
på åldersgruppen 30-45 år med social psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, som
är behov av stöd och myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig
arbetsmarknaden eller studier.
Tid/insats
Projektet startade 1 september 2013 och pågick till 31 december 2015.
Personalresurser
1 projektledare/vägledare på 100%
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Metod
Torsåsmodellen 1-5: arbetsmetoder som har använts med samtal enskilt, samtal med
berördas nätverk, studiebesök och aktiviteter av olika slag. En arbetsgrupp har tillsatts
som består av representanter från Försäkringskassa, Arbetsförmedling och landsting.
Förändring under året
Finns större behov för de som är under 30 år än vad som framkommer under
kartläggningen.
Framgångsfaktorer
Studiebesök på olika arbetsplatser tillsammans med vägledare är ett av de viktigaste
momenten i projektet. Täta och regelbundna uppföljningar på praktikplatsen.
Vägledarens eget nätverk och förmåga att lösa problem i oförutsedda situationer är
avgörande för verksamheten. Personerna som vi arabetat med har fått anställningar
och flera har i hög utsträckning kommit vidare med sina handlingsplaner.
Deltagarresultat (SUS)
Projektet är budgeterat för 7 deltagare och för närvarande 8 personer inskrivna. Det
totala deltagandeantalet under 2015 har varit 14 st. dessa är remitterade från
arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan och landstinget.
Resultat för samverkan
Samarbete i de individuella resursgrupperna har fungerat mycket bra och generellt sett
varit ett bra stöd för verksamheten. En effekt av det goda samarbetet är att
nödvändiga insatser snabbare identifieras.
Lisbeth Segerdahl, Projektledare
Projekt SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner
Syfte och mål
Syftet är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att återföra
individerna i målgruppen till rätt ersättning (arbete, studier eller myndighet) utifrån
individens förutsättningar. Syftet är även att skapa förutsättningar för personlig
utveckling och social trygghet, genom att jobba med personens självkänsla och
självförtroende. Övergripande mål är att föra de inskrivna i projektet närmare
arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till rätt ersättning.
Målgrupp
Kvinnor och män mellan 25 - 60 år som haft lång arbetslöshet eller sjukskrivning vilket
medfört ett utanförskap. Personer som har sin ersättning och/eller stöd från någon av
myndigheterna IFF, FK, AF eller Landstinget. Även personer med lång arbetslöshet
beroende på språkliga hinder ingår i målgruppen.
Tid för insats
Projektet startade den 1 februari 2014 och den pågår till den 31 januari 2016.
Personalresurser
1 projektledare på 100 %.
Metod
Metoden är uppdelad i två dimensioner. På det externa planet är metoden att inom
ramen för projektet etablera en plattform för kontakter med olika arbetsgivare.
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Den andra dimensionen är riktad mot arbete med deltagare och är uppdelat på
kartläggning, process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå
genomgår alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i
process och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan
individens behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling.
Även om man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som
underlag för aktivitets- eller sjukersättning.
Förändringar under året
Både styrgrupp och arbetsgrupp har varit intakta. Projektledaren har under årets slut
flyttat till nya lokaler som inte är så sammankopplade med IFF Nybro. När det gäller
flödet in i projektet har det varit högt och konstant hela året vilket medfört en viss kö.
Framgångsfaktorer
 Den grundliga kartläggningen som gör att handlingsplanen blir relevant, där
resurser och eventuella hinder upptäcks.
 Projektledarens kunskaper om olika samhällsfunktioner som kan öka
deltagarens livskvalité och ge en trygghet vid avslut från projektet.
 Projektledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare för att vara en
trygghet och motivationscoach.
 En homogen arbetsgrupp där alla bidrar till deltagarnas framsteg, samt de täta
uppföljningar som sker med samverkanspartners.
 Den samverkan mellan myndigheter som sker på individnivå. Där
myndigheterna sätter individen i fokus och använder sitt handlingsutrymme så
det gagnar deltagaren.
 Projektledarens kontaktnät som förkortar vägen till kontakt med berörda
myndigheter.
Deltagarresultat (SUS)
Projektet är budgeterat för max 30st deltagare per år. Det har registrerats in 16st nya
deltagare under 2015. Dessutom kvarstod det 8st deltagare som registrerats in under
2014 men ännu inte blivit avslutade. Av de nyregistrerade har det varit 10 st. män och
6 st. kvinnor. Individ och familj i Nybro har haft 2st remitterade, individ och familj i
Emmaboda har haft 6st remitterade. Arbetsförmedlingen i Nybro/Emmaboda har haft
3st remitterade, landstinget 4st och försäkringskassan 1st.
Det är 13st deltagare som avslutats under 2015.
Anledningar till avslut:
Jobb: 3. (23 %)
Studier: 1. (8 %)
Föräldrapenning: 1. (8 %)
Sjukersättning: 3. (23 %)
Aktivitetsersättning: 1. (8 %)
Fortsatt rehabilitering: 4. (30 %)
Resultat för samverkan
Styrgruppen har träffats 4 gånger och arbetsgruppen 9 gånger under 2015.
Arbetsgruppens olika kompetenser ger ett stort kunskapsutbyte som gynnar alla
myndigheter och ökar förståelsen för de olika myndigheternas agerande. Samverkan
har gjort att vissa ärenden har behandlats skyndsamt för att gynna deltagarnas
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situationer. Samverkan har även bidragit till att ärenden som fastnat på en myndighet
kommit vidare och kommit till avslut.
Ulf Arvidsson, Projektledare
Projekt Spåret i Västerviks kommun
Syfte och mål
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning, effektivisera och öka
myndigheternas samverkan för att minska ”rundgång”, effektivisera genom tidig
identifiering och kartläggning av insats- och rehabiliteringsbehov. Projektets mål är att:
erbjuda en samverkande insats där 30% går vidare mot egen självförsörjning inom 90
dagar efter avslutad insats.
Målgrupp
Personer i yrkesverksam ålder från 16 år. Deltagaren ska bedömas vara i
behov av stöd från samverkansmyndigheterna inför etablering eller
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. Deltagarna ska
inte ha ett pågående missbruk.
Tid för insats
Insatstiden är individuell men överstiger generellt inte 12 månader.
Personalresurser
En projektledare/handledare samt en handledare finansieras via projektmedel. Vidare
finns det ytterligare 5 handledare som arbetar i Knutpunktens verksamhet och därmed
finns tillgängliga för projektets deltagare. En SAM-grupp bestående av handläggare
från respektive myndigheter samt styrgrupp med representation från respektive
myndigheter lägger också tid i projektet.
Metod
Spåret är integrerat i Knutpunktens ordinarie verksamhet. Vi erbjuder verksamhet i
egna lokaler där man arbetar såväl i grupp som individuellt. Fem block rullar löpande
där man fokuserar på arbete&praktik, kropp&själ, rättigheter&skyldigheter,
studier&vägledning, föreningar&fritid.
Förändringar under året
Under första halvan av året har det varit ett stort inflöde av remisser till projektet, vilket
innebar att tiden inte räckte till för att lyfta övriga samverkansfrågor. Vid halvårsskiftet
hade vi nästan uppnått det antal deltagare som vi ska ha per år (25 st) och
Styrgruppen beslutade att Projektledningen får mandat att ta emot så många vi klarar
av att ha pågående med bibehållen kvalitet. Vi har också fått beslutat av styrgruppen
att vi vid behov kan förlänga en insats med ett par månader. Vi har i SAM-gruppen
öppnat upp för att även ta emot konsultativa remisser och skapat rutiner för detta. Vi
har ansökt om att utöka projektet med en handledare till vår praktiska verksamhet och
där öronmärka platser för projektets deltagare. Denna ansökan har vi fått avslag på. Vi
har för avsikt att under början av 2016 lämna in en ny ansökan om förlängning av
projektet.
Framgångsfaktorer
Information, genomarbetade rutiner, att projektet är integrerat i Knutpunkten ger
ytterligare samordningsvinster.
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Deltagarresultat
Budgeterat antal deltagare för 2015 är 25 personer. Vi har fått in 54 remisser (31 från
Kommunen, 16 från FK, 5 från AF och 2 från Landstinget). 7 deltagare är avslutade
varav 1 mot anställning, 2 mot studier, 3 mot annan (rätt) insats samt 1 som avstår
insats. 25 deltagare är startade och pågående och 6 är på kö för att starta. 16 ärenden
gick på återremiss.
Resultat för samverkan
Samverkan mellan myndigheterna har påverkats i en positiv riktning, delvis tack vare
projektet. Att informera om och påminna om projektet och dess rutiner gör att det hålls
levande och ses som en bra möjlighet ute på myndigheterna för projektets målgrupp.
Anja Coe, Projektledare
Projekt Plattformen i Hultsfred och Vimmerby kommuner
Syfte och mål
 Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens.
 Stärka personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att de kan närma
sig den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka
möjligheterna till egen försörjning.
 Tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser från andra samverkande
myndigheter.
 Cirka 30 personer per år deltar i verksamheten. 30 % av dessa ska inom 90
dagar efter avslutad aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller
studier.
 Målet är också att plattformen ska påverka organisationernas arbetssätt på ett
strukturellt plan. Ett ökat lärande kring behovsgruppen ska på sikt leda till att
personer med behov av samverkan inom plattformen identifieras tidigare.
Samverkan ska också leda till ett positivare arbetsklimat mellan
organisationerna till gagn för andra grupper som inte ingår i behovsgruppen.
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till personer mellan 16-64 år med fysisk, psykisk eller social
ohälsa och är aktuella på minst en av samverkansmyndigheterna.
Tid för insats
Projektet påbörjades 141201 och ska pågå till 171130. De första deltagarna skrevs in
under februari 2015.
Personalresurser
Två koordinatorer med 100 % tjänst vardera i grunden. En jobbar 100 % och en 80 %.
Metod
Projektet har ett samverkansteam, IST, som består av handläggare från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, en terapeut från öppenpsykiatriska
mottagningen, en socialsekreterare och en arbetsmarknadshandläggare från
socialförvaltningarna i de bägge kommunerna samt två sjukskrivningskoordinatorer
från hälsocentralerna. Till IST har representanterna med sig remisser som de eller
deras kollegor vill konsultera. IST´s främsta uppgift har inneburit att vara ett
konsultationsforum. Genom att individen skrivit på samtycke kan all samlad
information från varje myndighet beaktas. IST´s uppgift är att med samlad
bakgrundsinformation hitta rätt väg inom myndigheternas ramar. Är de möjligheterna
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inte aktuella, och man ser att personen skulle vara behjälpt av en koordinator så blir
individen inskriven i Plattformen och tilldelas en koordinator.
Koordinatorerna har haft i uppdrag att samordna och nätverka med myndigheterna
kring deltagarna. Det har också varit många frågeställningar där man vill utröna om
vilken arbetsförmåga individen har. Koordinatorn och deltagaren har upprättat en
handlingsplan med mål som de ska arbeta mot. Målen bryts ner i delmål där fokus kan
ligga på att starta och fullfölja en förändringsprocess, skapa struktur, hitta vägar ut mot
praktik, arbete eller studier. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt.
Koordinatorerna har erbjudit deltagarna gruppaktiviteter med inriktning på kreativitet,
kommunikation och personlig utveckling. Motiverande samtal och möjlighet till praktik
och arbetsträning och också varit inslag som erbjudits.
Framgångsfaktorer
IST har upplevts som ett mycket bra forum där personal från olika myndigheter och
med olika erfarenheter och bred kompetens samlats för att konsultera individärenden
och samverkansfrågor. Gruppaktiviteterna har varit en framgångsfaktor då de hjälpt
deltagarna att skapa mening, social träning, rutin och struktur. Att koordinatorerna har
gott om tid för varje deltagare och att de utgår utifrån individens möjligheter och
intressen är också en stor framgångsfaktor.
Deltagarresultat SUS
Budgeterat antal deltagare per år är 30 deltagare. Projektet har haft en budget på
1 505 000 kronor och förbrukat 1 152 833 kronor under första året. Under 2015 har 70
ärenden konsulterats i IST och de har varit remitterade enligt följande:
Försäkringskassan 22, Arbetsförmedlingen 15, Socialförvaltningen i Vimmerby 13,
Öppenpsykiatriska mottagningen 9, Socialförvaltningen i Hultsfred 8, Hälsocentralen i
Hultsfred 2 och Hälsocentralen i Vimmerby 1.
Av de konsulterade ärendena har 38 fått beslut om koordinator och därmed
registrerats i SUS. Remissfördelningen där har varit Försäkringskassan 14,
Arbetsförmedlingen 7, Socialförvaltningen i Vimmerby 7, Öppenpsykiatriska
mottagningen 5, Socialförvaltningen i Hultsfred 3, Hälsocentralen i Hultsfred 1 och
Hälsocentralen i Vimmerby 1
Under året har 15 deltagare avslutats. En har flyttat och börjat arbeta, en annan har
flyttat och påbörjat folkhögskola och en tredje har påbörjat en vidareutbildning på
folkhögskola. Sju har skrivits ut för att hälsotillståndet inte tillåtit fortsatt deltagande,
fyra har gått vidare till annan rehabiliteringsinsats och en har avbrutit utan registrering.
Malin Strömmert, projektledare
Steget Framåt i Borgholms kommun
Projektet som påbörjades den 1 september 2012 och pågick till den 31 augusti 2015
bedrevs i samverkan mellan socialförvaltningen i Borgholms kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län. Två vägledare
arbetade deltid i projektet.
Syfte
Projektet syftade till att effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och
kompetens samt att tillsammans med deltagaren söka arbetsplatser inom offentlig och
privat sektor.
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Målgrupp
Personer med psykisk ohälsa, som försvårar ingången i deras arbetsliv, i ålder 19-60
år med prioritering till yngre personer 19-29 år. Personerna är utan arbetsgivare och
har ersättning genom aktivitetsersättning, sjukskrivning eller försörjningsstöd som
bedömdes vara behov av samverkansmyndigheterna inför en etablering på
arbetsmarknaden. Under projekttiden fanns utrymme för 15 deltagare per år.
Mål
Verksamhetsmål var att 30 % av deltagarna skulle få en ökad egenförsörjning genom
arbete eller utbildning. Individuella mål var att varje deltagare ska få EN handlingsplan
där berörda myndigheter och deltagare medverkade och undertecknade.
Metoder
Vägledarna har utgått från Supported Employment och ”Ett självständigt liv” som är en
socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning.
De har haft individuella träffar med deltagarna och då börjat med en kartläggning.
Deltagarnas motivation och utbildning har varit grunden. Praktikplatser som motsvarar
deltagarnas behov har eftersökts. Under den tiden deltagaren är ute på praktik har
regelbunden kontakt hållits med både deltagaren och handledaren på arbetsplatsen.
En bärande punkt i arbetsmetoderna var nätverksmöten med både personligt och
professionellt nätverk
Resultat
Det har varit sammanlagt tolv deltagare i projektet från 19 – 51 år med mycket
begränsad arbetslivserfarenhet.
Sex deltagare har genom projektet fått möjlighet till praktikplatser men känt att de inte
klarat av att fullfölja praktikperioden så de har redan haft eller ansökt om aktivitetseller sjukersättning. Två av deltagarna har gått över till inarbetade arbetsplatser inom
kommunens arbetsmarknadsenhet. En deltagare flyttade till annan kommun där
deltagaren hade fortsatt kontakt med Arbetsförmedlingen. Två av deltagarna kom
sporadiskt på överenskomna träffar varför inget arbete med dem kunde utföras.
Projektet har inte fått det antal deltagare som projektet kunde ta emot och deltagarna
har haft stor psykisk funktionsnedsättning som påverkat deras vardag och möjligheter
att nå ökad självförsörjning.
Deltagarna har fått stöd med olika insatser och vid slut i projektet så har det funnits en
plan för deltagarna och kontakter har knutits med myndigheter för att förhindra att
deltagarna återigen kommer att ”bollas” mellan olika myndigheter.
En rad faktorer såsom bristande förarbete och organisering av projektet har lett till att
målen med projektet inte har kunnat nås.

5.2.3 Projekt med förebyggande inriktning
Samordningsförbundet har under året finansierat sex projekt som riktat sig till
gymnasieungdomar, alltså varit av förebyggande natur. Navigatorskolan startade 2013
medan övriga projekt, som tidigare varit finansierade av ESF, började få medel från
samordningsförbundet under 2014.
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Projekt Navigatorskolan i Kalmar kommun
Projekt Navigatorskolan startade 8 januari 2013 och projekttiden löpte ut den 31
december 2015. Socialförvaltningen i Kalmar kommun har varit projektägare men
verksamheten är helt avhängigt samverkan med Kalmarsunds Gymnasieförbund och
IM-programmet. Övriga medverkande parter var Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län samt Kalmar kommun.
Projektbeskrivning
Målgruppen är ungdomar mellan 16-20 år. Navigatorskolan har ca 12 heltidsplatser.
Vanlig bakgrund hos eleverna är att de misslyckats i grundskolan, har stora
kunskapsluckor, låg social kompetens, låg uthållighet både mentalt och fysiskt samt
låg problemlösningskapacitet. Ungdomarna är oftast kraftigt skoltrötta. Målgruppen får
betraktas som mycket heterogen och ”tung” och skiftar från ”inåtvända” till starkt
utåtagerande. Eleverna har olika förutsättningar och olika behov, som kräver olika
lösningar. Personalstyrkan består av två handledare/projektledare samt en lärare.
Navigatorskolan har egna lokaler, nära Lars Kaggskolan, med lektionssal,
verkstadslokaler, matrum och kök.
Navigatorskolans arbetsmodell handlar om att varva teoretiska studier, främst
grundskolestudier, med praktiskt arbete. Det praktiska arbetet bygger på kunduppdrag
och främst handlar det om byggnation, svetsning, målning och textilproduktion. Vi
använder oss av UF-företag som ett pedagogiskt verktyg. Detta koncept fungerar bra
och ger naturligt träning av uthållighet, fokusering, problemlösning och samarbete. Vi
tillämpar ”medlevarskap” vilket innebär att eleverna och personalen blir ett arbetsteam
med gemensamma uppdrag, raster och gemensam lunch. I schemat ingår också
utomhusaktiviteter samt studiebesök. Navigatorskolan har också ordnat sommarjobb
under några veckor på sommaren.
Arbetsmodellen bygger på förtroende mellan eleverna och personalen. Detta leder
också till sårbarhet om personal slutar. Av de tre personal som startade upp projektet,
finns idag bara en kvar. Idag finns en stabilitet igen, som vacklade något i mitten av
projekttiden. Även företrädare har bytts vid två tillfällen.
Projektets externa utvärderare, Agneta Klippvik, har följt projektet och intervjuat 29 av
projektets 47 deltagare. De främsta framgångsfaktorerna har varit själva
arbetsmodellen, trygg och uthållig personal, samverkan, trygg miljö, medlevarskap och
lämpliga lokaler.
Sedan projektstart har Navigatorskolan haft 47 deltagare, 17 flickor och 30 pojkar. De
mätbara målen enligt projektansökan är nästan uppnådda. Planerat antal elever har
deltagit. Ambitionen att minst hälften av eleverna ska gå vidare mot studier eller arbete
har nåtts. Hälften av eleverna skulle studera kärnämnen mot betyg, vilket har
uppnåtts.
Beslut har tagits att Navigatorskolan kommer att leva vidare i Kalmarsunds
Gymnasieförbunds regi från och med 1 januari 2016.
Kalle Berg, Maria Blixte, Kajsa Pernbert
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Projekt Satellitnavigering i Västerviks kommun
Syfte
Projekt Satellitnavigering syftar till att minska avhoppen i gymnasieskolan genom ett
ökat samarbete och en gemensam arena för stöd till unga i åldern 16-20 år som
riskerar att inte fullfölja sin skolgång.
Mål




andelen elever som avbryter sina gymnasiestudier ska minska med minst 30
% under läsåret 2014/2015 jämfört med läsåret 2013/2014. I en långsiktig
vision fullföljer samtliga unga i målgruppen sin gymnasieutbildning
av andelen ungdomar som avbryter sina studier ska minst 50 % återgå till
studier eller arbeta
i syfte att förebygga studieavbrott skapas en arena med gemensamma
utgångspunkter och rutiner. Implementering sker under projekttiden

Målgrupp
Målgruppen är ungdomar mellan 16-20 år som riskerar att avbryta gymnasiestudierna
eller riskerar att inte nå gymnasieexamen. I målgruppen ingår även ungdomar som är
under 20 år och som inte är inskrivna på gymnasiet och som saknar slutbetyg från
gymnasieskolan.
Personalresurser
En person, Hans Larsson, finansierad av projektet samt en person, Mattias
Vernersson, finansierad av Västerviks kommun. Ytterligare en person, Charlotta
Aspeteg startade sitt arbete 2014-12-01.
Metod
Projektet omfattar två delar; dels förebyggande åtgärder inom gymnasieskolan och
dels stöd inför arbete eller återgång till studier. Inom gymnasieskolan skapas
strukturer och samarbete i förebyggande syfte.
Förändringar
Två coacher har tillkommit som är finansierade av kommunen.
Framgångsfaktorer
Kontakt har etablerats med ungdomar som inte har någon sysselsättning i form av
arbete eller skolgång. Ett preventivt arbete har initierats på Västerviks gymnasium för
att motverka avhopp.
Deltagarresultat
Vi har haft 65 ungdomar (37 flickor, 28 pojkar) på vår lista av dessa är det 10
ungdomar som fyllt 20 år och 6 har flyttat. Vi har inte kunnat nå 12 ungdomar. Arbetet
med ungdomarna har bestått av individuell coachning, praktik och studiebesök. Vi har
arbetat preventivt med 19 elever inom gymnasieskolan.
Resultat för samverkan
Ett samarbete har etablerats mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, enheten
för arbete och kompetens samt Västerviks gymnasium. En styrgrupp och en
projektgrupp (ej AF) med deltagare från ovan har samverkat och arbetat under goda
former.
Hans Larsson, projektledare
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Projekt Plug in i Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Syfte
Syftet med aktiviteten är att minska avhoppen i gymnasieskolan så att fler fullföljer sin
skolgång med fullständiga betyg.
Mål:






Att minska avhoppen från gymnasieskolan att understiga 8 %.
Att utveckla ett fördjupat samarbete mellan Vimmerby och Hultsfred
Kommuner och mellan barn och utbildningsverksamheten och
socialförvaltningen.
Att finna forum för frågor som ligger i linje med Pluginprojektet tex ÖSAM.
Att arbeta vidare med att utveckla handledning på programnivå.
Att säkerställa rutiner för att snabbare insatser skall ske för varje elev i
riskzonen samt att implementera detta i organisationen.

Målgrupp
Målgruppen är 16-20 åriga elever som är i riskzonen att hoppa av sina
gymnasiestudier eller påbörjat sina gymnasiestudier men inte avslutat dem med
godkända betyg. I Vimmerby beräknades 15-25 elever vara i riskzonen att hoppa av
sina studier. I Hultsfred 15-40 elever. Totalt sedan start har 54 st elever deltagit i
projektet.
Tid för insats
1 april 2014 – 31 december 2015
Personalresurser
Projektledare Linda Ungsäter i samverkan med skolornas övriga organisationer.
Metod
Under perioden har arbetet varit fokuserat på implementering och att fortsätta
säkerställa och utveckla rutiner kring elever i riskzonen för avhopp.
Förändringar under året
Helhetssynen på eleven med hens möjligheter och potential har förbättrats och
utvecklats. Flera kollegiala samtal sker kring elevers lärande och mående. Avhoppen
har minskat.
Framgångsfaktorer
 Att alla inom skolan bemöter eleven utifrån hens förutsättningar och förmågor.
 Förmedlar trygghet och närvaro.
 Ser och lyssnar på eleven
 Är tydlig med vad som förväntas av eleven.
 Ger konstruktiv feedback
 Tydliga rutiner, policy internt .
 Kontinuerligt utvärdera och utveckla arbetet på skolan i samråd med eleverna
 Att ställa sig i elevens "utkikstorn"
Deltagarresultat
 Antal nya deltagare aug-dec 2015 :13 st
 Totalt antal deltagare under 2015: 44 st
 Antal avslutade deltagare dec 2015 :14 st
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Resultat för samverkan
Samverkan med externa aktörer har skapat nya rutiner som därigenom gett snabbare
och effektivare insatser. Nätverkandet kring avhoppsproblematiken har ökat och
skapat flera alternativa vägar för elever att undvika att hamna i utanförskap.
Samverkan har hjälpt individer att få ett skyddsnät efter gymnasietiden tex via AF,AME
och Försäkringskassan.
Linda Ungsäter, Projektledare
Projekt Plug in i Oskarshamns kommun
Sammanfattning 2014-04-01-2015-12-31
Plug In Oskarshamn har varit ett projekt som syftat till att minimera antalet avhopp från
gymnasiet och att få ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) att delta i
aktiviteter för att närma sig skola eller yrkesliv. Genom att öka möjligheterna för
eleverna att fullfölja sin utbildningsplan genom aktiviteter som anpassas för individen
var förhoppningen att öka elevernas motivation, ge dem positiva upplevelser av skolan
och lägga grunden till ett gott liv. Målgruppen har varit ungdomar mellan 16-20 år, som
riskerat att inte fullfölja sin gymnasieutbildning, och elever inom KAA.
Totalt har 168 elever på olika sätt berörts av Plug in Oskarshamn. De aktiviteter som
genomförts är:
 Individuella studieplaner
 Insatser riktade mot enskilda ungdomar inom KAA – kontakt, samtal, ordna för
studier eller praktik
 Cykelprojektet – renovering av cyklar som sedan skänkts i samband med resa
till Estland
 Tjejgrupp – med fokus på specifika behov och önskemål
 Socialt företag – startades på försök i samarbete med arbetsförmedlingen
 Garaget – renovering av bilar, cyklar mm samt hjälparbete i Rumänien
 Ytterligare motivationshöjande insatser – Marching for love, föreläsningar med
Petter, Claes Schmidt/Sara Lund och Mårten Nylén
Det märks mycket goda effekter av insatserna. Närvaron på skolan är generellt mycket
hög och avhoppen från IM (Individuella programmet), med elever som läser in
behörighet att söka till ett gymnasieprogram, är mycket låga. Sedan augusti 2014 är
avhoppen från IM noll procent. Ingen har slutat för att hoppa av skolan och hamna i
sysslolöshet utan slutat för att praktisera, jobba, studera eller flytta till annan ort.
Det stora flertalet av de ungdomar som faller inom ramen för KAA har eller är på gång
att påbörja studier eller praktik. Ett fåtal av dem har dock trots upprepade försök inte
gått att nå. Det sociala företaget var mycket lyckat då de två deltagarna på kort tid gick
vidare till sysselsättning. Cykelprojektet, som efter önskemål från deltagarna blev
Garaget, var också mycket lyckat och har motiverat deltagarna till fortsatta studier.
Det har varit positivt att en del av verksamheterna har varit förlagda utanför skolan. De
regelbundna samverkansmöten med skola, arbetsförmedlingen och
socialförvaltningen har lett till ett fungerande nätverk som också är en framgångsfaktor
för att få en helhetsbild över ungdomars situation och behov.
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Personalresursen för Plug In Oskarshamn har varit en tjänst fördelad på flera
personer.
Anette Swärd
Projekt Plug in i Mönsterås och Högsby kommuner
Syfte och mål
Att samtliga ungdomar ska fullfölja sina studier samt att de elever som befinner sig i
riskzon för avbrott ska få individanpassade åtgärder. Ungdomar som redan befinner
sig utanför gymnasieskolan ska erbjudas en individanpassad aktivitet. Projektet ska
öka samarbetet mellan socialtjänst, arbetsförmedlingen och landstinget. Projektet ska
också arbeta fram former för hur arbetet ska fortsätta efter projekttidens slut.
Målgrupp
16-20 åringar med behov av stöd och omsorg för att klara av gymnasieskolan.
Tid för insats
20130203 – 20151231.
Personalresurser
Kommunerna har anställt en projektledare/coach för att ta tidig kontakt med de elever
som har hög frånvaro och börjar få svårigheter i skolan.
Metod
Det första halvåret under 2015 fokuserades till att ta fram rutiner, vars arbetssätt skulle
verka för att implementera det goda arbete som gjorts under Plug In Mönsterby samt
bättre hantering av bristande studieresultat och frånvaro. Den senare delen av 2015
ägnades åt att implementera de rutiner som hade tagits fram under första halvåret.
Förändringar under året
Under 2015 implementerades styrgruppens önskan om att projektledaren skulle skapa
rutiner och för tillfället lägga mindre fokus till att coacha ungdomar. Under senare
delen handlade däremot om att implementera de rutiner som tagits fram. Under året
byttes coachen ut vid två tillfällen.
Framgångsfaktorer
Att ungdomscoachen står lite vid sidan om själva myndighetsutövandet samt att man
har rätt kompetens, uthållighet och ett individ-centrerat förhållningssätt. När det gäller
framtagandet av rutiner handlar det istället om att kommunicera med personalen inom
skolenheterna för att få en klar bild över aktuella rutiner och arbetsmetoder.
Undersöka framgångsrika rutiner och arbetsmetoder som är uppbyggda av säkra
källor, exempelvis SKL.
Deltagarresultat (SUS)
7 nya ungdomar under 2015
Resultat för samverkan
Samverkan har fungerat bra under styrgruppsmötet och övriga möten, i båda
kommunerna. Genom uppbyggnad av rutinerna finns tron om starkare samverkan
mellan bl.a. kommun och socialtjänst.
Carina Jonsson, projektledare
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Plug in i Emmaboda kommun
Syfte och mål
Social investering – Emmaboda kommun.
Ett projekt i samverkan mellan social- och bildningsförvaltningen och
arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen med inriktning på aktiviteter/
sysselsättning för ungdomar i utanförskap som befintlig kommunal verksamhet har
svårt att fånga upp. Vid behov samarbetar projektet med Landstinget och
Försäkringskassan i Kalmar län. Projektet har även ett nära samarbete med
arbetsförmedlingen i Emmaboda för att dels överlämna ärenden men även följa upp
ungdomar som är på väg ut på arbetsmarknaden.
Verksamheten med dess inriktning ska för ungdomarna fungera som en språngbräda
till studier, praktikplats, daglig verksamhet eller arbete på ordinarie arbetsmarknaden.
Att utanför traditionella ramar i unik miljö utveckla och fördjupa samverkansformerna
mellan bildnings- och socialförvaltningen i det viktiga arbetet med ungdomar. Med
detta arbetssätt så ger det ungdomarna möjligheter att få nya mål och se nya yrken
som ej varit aktuella för dem tidigare kommer att bli ett mål att uppnå och då kanske
det första aktiva målet ungdomen haft.
Målgrupp
Ungdomar i åldern 16-19 år med sociala problem som befinner sig i någon form av
utanförskap.
Tid för insats
2014-07-01 – 2015-12-31
Personalresurser
Två personer en från bildningsförvaltningen och en från socialförvaltningen arbetar en
halvtid vardera i projektet. Personalen i projektet kompletterar varandra och ger
förutsättningar för att den enskilde deltagaren i projektet skall utvecklas.
Metod
Arbetsmetoder som har använts är samtal enskilt och i grupp, samtal med ungdomens
nätverk, motiverande samtal, KASAM-kort, åtgärdsplaner, studiebesök och aktiviteter
av olika slag som tex byggnadsarbete, trädgårdsarbete, fiske, fisk-/kräftodling, odling,
fysisk aktivitet, gärna ute.
Förändringar under året
Projektet har under hösten 2015 börjat arbeta med elever vid högstadiet i Emmaboda
kommun. Målgruppen har till viss del ändrats till lite yngre deltagare - under 16 år.
Procentuellt rör det sig om 20 % av individerna som är yngre än 16 år som vi arbetar
med. Förändringar under året har varit att ungdomarna som vi startade med har i hög
utsträckning kommit vidare i sin planerade handlingsplan/studieplan.
Framgångsfaktorer
En framgångsfaktor är vår småskalighet som gör att vi kan fånga upp ungdomar
snabbt som är på väg in i ett utanförskap. Lättare i en liten mindre kommun att ha koll
på de elever som finns i varje årskull och om man då är aktiv i ett gymnasieprogram.
Vi ser att när vi har möjlighet att arbeta med de lite yngre åldrarna så finns möjligheten
att påverka positivt i större utsträckning än om vi kommer in senare i deras utveckling.
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Individerna har inte lagt sig till med ovanor som är omöjliga att ändra på utan är
fortfarande formbara.
Deltagarresultat
 Mellan 15-20 deltagare budgeterade deltagare
 6 nya deltagare
 Totalt 13 deltagare
 6 avslutade deltagare
Resultat för samverkan
Samverkan och samordning sker med kontinuerliga träffar i styrgruppen där deltagare
knyts till projektet. Styrgruppen består av en enhetschef socialförvaltningen,
socialchefen tf bildningschef och en rektor för Vilhelm Mobergsgymnasiet. Styrgruppen
och projektet har mycket goda kontakter med övriga myndigheter som
arbetsförmedling, försäkringskassa och övriga skolor i regionen. Kontakter sker
kontinuerligt med coacherna i projektet till styrgruppen. Coacherna lägger ett stort
arbete på att arbeta upp förtroende till eleverna som ingår i projektet. En arbetsgrupp
inom projektet träffas kontinuerligt för att gå igenom olika elevärenden och skapa ytor
för att träffa nya elever som kan vara aktuella för projektet.
Claes Petersson, biträdande rektor

5.2.4 Förberedande projekt
Ett projekt som finansieras under året har haft landstinget som huvudman och
definieras som ett förberedande projekt.
Rehabprojekt Kultur och hälsa – en framtida rehabiliteringsmodell?
Syfte
Att genomföra en utvärderingsstudie av en rehabiliteringsintervention för att se på
vilket sätt kulturinsatser (musik, dans, konst och hemslöjd) kan påverka hälsan positivt
hos personer med psykisk ohälsa.
Mål
Att undersöka om kulturinsatser har effekt på upplevd hälsa och rehabilitering hos
personer med psykisk ohälsa, detta kommer att mätas både kvantitativt och kvalitativt.
Att i den mån positiva resultat erhålls, utveckla en modell för hur kulturella insatser kan
användas som en alternativ behandlingsmetod inom socialpsykiatrin i Kalmar län för
människor med nedsatt psykisk hälsa. Vidare är förhoppningen att framtagen modell
kan spridas till andra kommuner i länet och regionen.
Målgrupp
Människor som vill förbättra sin psykiska hälsa. Deltagarna kommer i första hand från
socialpsykiatrin i Emmaboda men även från arbetsförmedling och försäkringskassa.
Tid för insats
Cirklarna pågår under totalt 6 månader på allaktivitetshuset Loket i Emmaboda.
Projektet som helhet pågår under 1,5 år. Förlängt from 1 juli – 30 sep 2016 med en 10
% tjänstgöringsgrad för ansvarig tjänsteman.
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Personalresurser
Två kulturaktörer som arbetar vardera 3 månader med projektet på 50 %. En
projektledare som arbetar 30 % under 1,5 år. Anlitad forskare som genomför
kvalitativa och kvantitativa intervjuer vid tre olika tillfällen med deltagarna.
Metod
Studien genomförs i samverkan mellan Regionförbundet, landstinget samt med
representation från Emmaboda kommun och kulturorganisationerna i Kalmar län
mellan åren 2014-2016, med start vintern 2014. Vi vill studera 10 personer som har
någon form av nedsatt psykisk hälsa inom socialpsykiatrin i Emmaboda. Några av
deltagarna kommer även från arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Det standardiserade instrumentet EQ-5D kommer användas för att mäta deltagarnas
livskvalitet, både före och efter deltagandet. Kvalitativa intervjuer kommer också
genomföras.
Förändringar under året
Studieförbundet vuxenskolan har visat intresse för att ta över projektet efter avslutad
tid. Detta säkerställer att deltagarna ges möjlighet att få ta del av kultur under en
längre tid. Samtal pågår med Emmaboda kommun hur de ser på detta. Ansvarig
projektledare har kontaktat en rad olika aktörer i Emmaboda för att få fler deltagare att
ta del av projektet.
Framgångsfaktorer
Att projektet har utgått från allaktivitetshuset Loket i Emmaboda spås ha varit en
framgångsfaktor för projektet. Några av deltagarna har uppgett att det har varit
givande för dem att bli intervjuade av en forskare.
Resultat för samverkan
Ökad samverkan mellan kulturaktörer i länet och i Emmaboda. Emmaboda har blivit
den kommun i länet som har högst representation vid olika seminarier och mötesdagar
vilket vi tror har sin förklaring i att både hälsa- och kultur och rehabprojektet har verkat
i Emmaboda.
Emma Gustavsson, projektledare

5.2.5 Samhällsekonomiska effekter av individinriktade projekt
Det är inte helt enkelt att fastställa de samhällsekonomiska effekterna av
arbetsrehabiliterande projekt, men några försök har gjorts. Nationella nätverket för
samordningsförbund (NNS) gav nyligen ut en rapport, Samhällsekonomiskt resultat av
insatser inom samordningsförbunden perioden 2007 till 2014, som är den bästa
beräkningen hittills av samhällets vinster med finansiell samordning.
Rapporten bygger på 58 utvärderingar av det samhällsekonomiska resultatet av
insatser som finansierats av samordningsförbund i landet. Slutsatsen blir att i
genomsnitt så är den samhällsekonomiska intäkten per deltagare för de utvärderade
insatserna 82 000 kronor per år. Det innebär att den genomsnittliga
återbetalningstiden för insatserna är 12 månader på samhällsnivå. På aktörsnivå så är
återbetalningstiden för landsting/regioner nio månader, för kommuner tio månader och
för Försäkringskassan 20 månader. För Arbetsförmedlingen däremot är intäkten i
genomsnitt negativ eftersom de ofta får bidra med lönesubventioner för deltagare som
får arbete.
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Till de samhällsekonomiska vinsterna kan läggas individernas övriga vinster såsom
bättre hälsa och mående samt ökad livskvalitet för både dessa individer och personer i
deras omgivning.

5.2.6 Kartläggningsprojekt
Förbundet har också finansierat två kartläggningsprojekt, projekt M2 i Mönsterås
kommun som avslutades i mars och ett kartläggningsprojekt i Kalmar som inleddes i
november.
Projekt M2 i Mönsterås kommun
Syfte
M2 var ett kartläggningsprojekt med syfte att kartlägga målgrupper i utanförskap i
Mönsterås kommun, kartlägga huvudmännens ansvarsområden, fastställa rutiner och
intensifiera samverkan mellan nyckelaktörer samt se hur Mönsterås kommun genom
insatser skulle kunna möjliggöra fler vägar mot självförsörjning.
Metod
Projektledaren gjorde kartläggningsarbete genom intervjuer med personal inom
myndigheterna och enskilda inom målgrupperna:
Resultat
Projektet avslutades med tre förslag:
 ”Individuell Arbetsmarknadsplan” som innebar att Mönsterås kommun,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget behövde samverka
genom samverkansgrupp och att fokus skulle ligga på enskilda i utanförskap
som har behov av gemensamma insatser.
 Utveckling av kommunal arbetsmarknadsenhet och lågtröskelverksamhet.
 Växla försörjningsstöd mot subventionerade anställningsformer och a-kassa.
Styrgruppen för projektet blev haltande vilket ledde till att förslaget till ”Individuell
arbetsmarknadsplan” inte blev förankrat hos samtliga parter och inte klart om det
kommer att kunna genomföras De två andra förslagen är upp till Mönsterås kommun
att hantera.
Kartläggningsprojekt i Kalmar
Bakgrund
Samverkansmyndigheterna har, bland annat genom arbetet med KUR, identifierat
gemensam problematik kring målgruppen unga vuxna som står långt från
arbetsmarknaden. Hos gruppen unga med aktivitetsersättning finns behov av
gemensamma metoder för att lägga extra fokus på dem som har möjlighet att närma
sig arbetsmarknaden. Även inom gruppen unga vuxna som inte har aktivitetsersättning
finns ett stort behov av extra insatser och motivationsarbete för att närma sig ett
arbete eller studier. Det finns ett glapp mellan de dagliga verksamheterna inom LSS
och SoL och steget att skriva in sig på arbetsförmedlingen och vara redo för ett arbete.
För att möta dessa behov på bästa sätt krävs samordnade insatser och stöd från
respektive myndighet.
Syfte


Arbeta fram en projektide till ett genomförandeprojekt med syfte att stärka
unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden att närma sig den reguljära
arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheten till
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egenförsörjning. Inriktningen på samverkansprojektet ska vara insatser för
unga vuxna mellan 16- 29 år.
Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens

Metod
Kartläggning av behov med utgångspunkt från:
 KUR projektet
 PRIO 's inventering av samlade behov för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
 Projekt minskad arbetslöshet i samverkan mellan Af och Kalmar kommun.
 Tidigare projekt.
 Studiebesök i andra samordningsförbund och hos andra projekt.
 Sammanställning av statistik från myndigheterna

6 Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2015. Redovisning av bedömd
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde.

6.1 Resultatmål för individinriktade aktiviteter
Ett antal deltagare i olika individinriktade insatser ska uppnå egenförsörjning genom arbete
eller utbildning. Andelen som väntas nå detta mål kan variera efter målgrupp.
Det stora flertalet deltagare ska uppleva att de har fått ökad hälsa, bättre självkännedom och
förbättrad livskvalité genom att delta i olika samverkansaktiviteter.

Under året har 21 av 78 utskrivna deltagare haft arbete och/eller studerat när de
avslutat deltagande i någon insats finansierad av förbundet. Det är 27 % av deltagarna
vilket är något lägre än tidigare år. Varje person som kan försörja sig själv innebär en
vinst för både individ och samhälle och eftersom andelen kan variera så anses det
målet uppnått.
När det gäller hälsa, självkännedom och livskvalité är det sämre med hårddata, men
genom rapporter från projektledarna och enkätsvar från deltagare så kan man
konstatera att det stora flertalet deltagare har denna upplevelse.
Målet anses uppfyllt under året.

6. 2 Mål om Kompetensutveckling och förbättrad samverkanskultur
Att stödja och medarrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser för
personal i de olika myndigheterna.
Att stödja arbetet i de Lokala samverkansgrupperna.
Att stimulera samverkan med andra goda krafter i samhället.

Samordningsförbundet har tillsammans med Försäkringskassan medfinansierat ett
projekt, KUR 2, för kartläggning och framtagande av planer för en förbättrad
samverkan kring unga med psykisk ohälsa. Inom ramen för det projektet arrangerades
sammanlagt tio workshops på olika platser i länet där medarbetare från de olika
organisationerna möttes för samtal om utveckling av samverkan.
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Under hösten så arrangerades en gemensam länskonferens för styrelse, lokala
samverkansgrupper och projektledare.
Förbundschefen har regelbundet deltagit i de sex olika lokala samverkansgrupperna i
länet och informerat om förbundet samt aktivt deltagit i olika diskussioner.
Aktivt samarbete har från förbundet förekommit med Regionförbundet i Kalmar län,
Coompanion och Ölands folkhögskola. Vidare så samarbetar de olika projekten med
olika myndigheter, organisationer och föreningar.
Målet för kompetensutveckling och förbättrad samverkanskultur har nåtts under
året.

6.3 Mål rörande informationsinsatser
Att informera politiker och tjänstemän i länet så de skall känna till förbundets uppgift och veta
vilken verksamhet som bedrivs.
Att på olika sätt informera allmänheten i länet om den verksamhet som förbundet finansierar.
Förbundschefen har informerat om förbundets aktiviteter i de olika lokala
samverkansgrupperna.
Representanter för förbundsstyrelsen har tillsammans med förbundschefen haft dialog
omkring förbundets budget 2016 med Försäkringskassan, den primärkommunala nämnden
och ledningen för Landstinget i Kalmar län.
Samordningsförbundet har en välbesökt hemsida där protokoll läggs ut och det finns
information om alla projekt, förbundets riktlinjer och viktiga nyheter.
Sedan hösten 2013 har förbundet en sida på Facebook för information om förbundets
aktiviteter. Den sidan har fått ständigt flera följare från olika målgrupper och 188 personer
”gillade” sidan vid årets slut.
Ett antal tidningsartiklar har beskrivit arbetet i olika projekt.

Målet för informationsinsatser har nåtts under året.

6.4 Mål rörande jämställdhet
Att jämställdhetsperspektiv finns med i redovisningar och inriktningsdokument.
Förbundschefen har kunnat ansluta sig till en jämställdhetsgrupp som finns i länet under
länsstyrelsens ledning vilket möjliggör ett samarbete med andra instanser i länet i
jämställdhetsfrågor.
Statistik har i denna rapport gjorts utifrån kön i högre utsträckning än tidigare och styrelsen har
under hösten beslutat om en plan för jämställdhetsintegrering.

Målet för jämställdhet har nåtts under året.
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6.5 Mål rörande uppföljning/utvärdering
Alla insatser som finansieras av Samordningsförbundet ska följas upp och så långt det är
möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa
beskrivas.
Utvärderingar ska göras av aktiviteter där det är särskilt intressant att undersöka resultat,
orsaker och effekter.

Samtliga projekt rapporterar kontinuerligt samtliga in- och utskrivningar i SUS och
lämnar varje halvår in rapporter om utvecklingen i projekten.
En enkät delas ut till deltagarna vid utskrivning från projekten och skickas in till kansliet
för sammanställning.
Tre utvärderingar har slutförts under året. En samhällsekonomisk utvärdering av
projekt Innergården i Mörbylånga samt följeutvärderingar av projekt Navigatorskolan
och projekt TIA.
Vidare pågår en samhällsekonomisk utvärdering av projekt Spåret i Västervik.
Samordningsförbundet deltar även i och delfinansierar det så kallade indikatorprojektet
som Nationella nätverket för samordningsförbund driver för att ta fram indikatorer på
vad som kännetecknar framgångsrik finansiell samordning.
Målet anses uppfyllt för perioden.

6.6 Finansiella mål
Samordningsförbundet i Kalmar län ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk
hushållning inom ramen för tilldelade ekonomiska medel.
Likviditeten ska göra det möjligt att fullgöra ingångna åtaganden och finansiera
utbetalningar till projekt som beslutats under förutsättning att budgetnivån bibehålls
under de kommande åren.
Samordningsförbundets medel som tidigare varit uppdelat kommunvis sammanfördes
genom beslut av ägarna i en gemensam länspott från och med 2015.
Intäkter och kostnader fördelar sig enligt nedanstående sammanställning.
Intäkter

Budget
2015

Medlemsbidrag
Ränteintäkter
Summa intäkter

5 800 000
100 000
5 900 000
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Utfall
5 800 004
29 036
5 829 040

Differens

Kommentarer

0
-70 964 Sänkta räntor
-70 960
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Kostnader

Budget
2015

Styrelsen
Kansliet
Redovisning, revision mm
Utbildning Supported Employment
Övrig utbildning
Utvärdering
Avgift NNS
KUR 2
Summa administrativa kostnader
Budgeterade insatser 2015 enligt
styrelsebeslut

10 000
900 000
225 000
120 000
100 000
350 000
12 000
177 000
1 894 000
Budget
2015

Utfall

Differens

Kommentarer

9 985
15
914 313
-14 313
223 633
1 367
142 104
-22 104 Viss kostn. från 2014
174 290
-74 290 Lågt budgeterat
284 889
65 111
11 800
200
63 263
113 737 Lägre bilkostnad
1 824 276
69 724
Utfall
Differens
Kommentarer

TIA i Kalmar kommun

900 000

900 000

0

Steget Framåt i Borgholms
kommun

360 000

201 497

158 503

Navigatorskolan i Kalmar kommun

2 152 000

1 853 041

298 959

Innergården i Mörbylånga kommun

973 000

1 108 400

M2 i Mönsterås kommun

137 500

49 858

87 642

1 526 000

1 307 054

218 946

Vägen till självförsörjning i Torsås
kommun

550 000

503 684

46 316

SAMBA i Nybro och Emmaboda
kommuner

850 000

625 376

224 624

Vägknuten 2 i Oskarshamn,
Mönsterås och Högsby kommuner
Plattform Hultsfred/Vimmerby

1 856 000

1 608 888

247 112

1 505 000

1 152 833

352 167

Satellitnavigering i Västervik

1 277 000

1 315 826

-38 826 Nyttjade inte allt
beviljat 2014

Plug in i Oskarshamns kommun

400 000

448 853

-48 853 Nyttjade inte allt
beviljat 2014

Plug in i Vimmerby och Hultsfreds
kommuner

450 000

437 071

12 929

Plug in i Mönsterås och Högsby
kommuner

450 000

433 062

16 938

Plug in i Emmaboda kommun

384 000

488 669

Kultur och hälsa – en framtida
rehabiliteringsmodell?

550 000

292 555

257 445

Kartläggningsprojekt i Kalmar

75 000

75 071

-71

Spåret i Västervik

SUMMA
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-135 400 Har inte nyttjat allt
beviljat tidigare år

-104 669 Nyttjade inte allt
beviljat 2014

14 395 500 12 801 738 1 593 762
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6.7 Analys av det ekonomiska resultatet
Inbetalningarna från medlemmarna under året är 5 800 004 kronor och ränteintäkterna
29 036 kronor.
Utbetalningar till olika projekt uppgår till 12 960 688 kronor vilket är nästan 1,5 miljoner
kronor mindre än det som anslagits av styrelsen. Gemensamma kostnader är
1 824 276 kronor och avser kostnader för administration, utvärderingar och viss
utbildning.
Förbundets tillgångar enligt balansräkningen har minskat från 11 497 020 kronor till
1 537 123 kronor under 2015. Detta är helt i enlighet med styrelsens ambitioner att
inte ha ett stort sparat kapital.
Finansiella målet anses uppfyllt för perioden.

6.7.1 Balanskrav
Medel har använts av förutbetalade medel från 2007 – 2011 och är således balanserat
varför någon reglering av negativt resultat ej är aktuell.

6.7.2 Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess
företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens,
försiktighet, kontinuitet, periodisering och öppenhet.
Byte av redovisningsprincip har skett from 2008 vilket innebär att sedan dess bokförs
endast bidrag som använts i projekt under året som intäkt.
Förbundet har tidigare haft som princip att en kommuns insatta medel för verksamhet
inte ska användas för en annan kommuns aktiviteter. Denna princip ändrades av
representanter för förbundets ägare vid ett möte i december 2014. Fortfarande
redovisas i bilaga hur mycket pengar som varje kommun har betalat in till förbundet
och hur mycket som har använts till varje projekt. Däremot har inte kommunerna
längre några innestående medel utan all behållning är nu länsgemensam.
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Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

1

5 830 004
6 904 451

9 500 500
3 107 559

12 734 455

12 608 059

-1 824 276
-12 801 738
-1 891 559

-2 029 267
-10 730 218
-151 426

Resultat före finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

29 036
-1 862 523

151 426
0

Årets resultat

-1 862 523

0

15-12-31

14-12-31

0
214 988
214 988

92 500
234 517
327 017

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 322 135
1 537 123

11 170 003
11 497 020

Summa tillgångar

1 537 123

11 497 020

2 878 914
-1 862 523

2 878 914
0

1 016 391

2 878 914

51 891
468 841
520 732

3 120 898
85 706
3 697 847
621 142
1 092 513
8 618 106

1 537 123

11 497 020

Resultaträkning
Intäkter
Intäktsjustering

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Lämnade bidrag
Rörelseresultat

Balansräkning

2
3

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran moms

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Int skulder förutbet Bidrag 05-07
Int skulder förutbet Bidrag 08
Int skulder förutbet Bidrag 11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder

Organisationsnr 222000-1859

4
5
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Noter
Not 1 Intäktsjustering
Samtliga förutbet Bidrag 05-11 har ianspråktagits
under året.
Not 2 - Övriga externa kostnader
Adm tjänster
Resekostn
Övriga kostn
Konsultarvoden/Utvärdering
Kompetens i Samverkan
Kurs o Konferensavgift

Not 3 - Lämnade Bidrag
Lämnade bidrag till projekt - 2015
Not 4 - Upplupna kostnader
Navigatorskolan kalmar
Revisionsarvode
Vägknuten
KUR-kostnader

Not 5- Leverantörsskulder
Hultsfred, Leva Livet och Plattform
Kalmar, TIA
Mönsterås, M2
Torsås, Vägen till själlvförsörjning
Västervik, Spåret
Vimmerby kommun
Utvärdering Navigatorskolan
Landstinget i Kalmar, arvode
Nationella nätverket NNS
KUR-kostnader

Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Medel från investeringsverksamheten

2015-01-01
-2015-12-31
6 904 451

1 071 675
32 255
151 318
284 889
142 104
142 035
1 824 276

1 017 011
36 333
100 306
32 500
732 262
110 855
2 029 267

Bilaga 1

Bilaga 1

25 491
20 000
6 400
51 891

Organisationsnr 222000-1859

20 000
601 142
621 142

273 978
225 000
103 442
110 493
379 600
295 916
158 950
10 046
4 500
-571
468 841

1 092 513

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-1 862 523
112 029
-8 097 374
-9 847 868

0
-176 722
-4 434 282
-4 611 004

0

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2014-01-01
-2014-12-31

0
-9 847 868
11 170 003
1 322 135

-4 611 004
15 781 007
11 170 003
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Bilaga 1

Projekt
Innergården
Kartläggn.proj. i
Kalmar
Kultur & Hälsa
M2
Navigatorskolan
Plattform
Plug in
Plug in
Plug in
Plug in
SAMBA
Satellitnavigering
Spåret
Steget Framåt
TIA
Vägen till
självförsörjning
Vägknuten

Kommun
Mörbylånga

Kvartal 1 Kvartal 2
232 300
331 900

Kalmar
Kalmar läns museum
Mönsterås
Kalmar
Hultsfred,Vimmerby
Oskarshamn
Hultsfred,Vimmerby
Mönsterås,Högsby
Emmaboda
Emmaboda/Nybro
Västervik
Västervik
Borgholm
Kalmar

Insatta medel
verksamh jandec

Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Summa kommuner 25%
Landstinget 25%
Försäkringskassan 50%
Summa intäkter

Organisationsnr 222000-1859

65 689
55 274
84 489
35 498
397 520
80 673
89 354
121 185
161 912
42 628
94 263
221 515
1 450 000
1 450 000
2 900 000
5 800 000

Kvartal 3
280 200

Kvartal 4
264 000

51 307

52 254

75 071
138 807

430 573
287 028
210 122
110 077
117 088
61 445
131 283
356 844
318 400
83 047
225 000

465 480
276 164
108 717
118 822
115 427
285 180
164 187
340 909
336 000
57 140
225 000

509 041
324 115
99 717
100 876
90 498
90 567
184 180
250 120
331 354
225 000

75 071
292 555
49 858
1 853 041
1 152 833
448 853
437 071
433 062
488 669
625 376
1 315 826
1 307 054
201 497
900 000

97 934
144 293
367 151
427 329
2 931 311 3 285 736

148 509
333 283
3 307 272

112 948
481 125
3 277 419

503 684
1 608 888
12 801 738

50 187
49 858
447 947
265 526
30 297
107 296
110 049
51 477
145 726
367 953
321 300
61 310
225 000

Torsås
Oskarshamn,Högsby,Mönsterås

Tot
projektkostn
jan-dec
1 108 400

Fördeln enl
befolkn princip
4,6%
3,8%
5,8%
2,4%
27,3%
5,5%
6,1%
8,4%
11,3%
2,9%
6,6%
15,4%
100%

www.pwc.se
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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).
Årets underskott, -1,9 mnkr, täcks med förbundets eget kapital i enlighet med
styrelsens beslut i budget 2015.
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhetsmål och
finansiella mål som styrelsen har angivit i 2015 års budget. Utvärdering av
verksamhetsmålen görs i årsredovisningen. Samtliga mål bedöms vara uppfyllda.
Utvärdering görs även av respektive projekt.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Vi bedömer
verksamhetsmålens uppfyllelse som god.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om
årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av
Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.

2.2.

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål förbundet beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundet beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. driftsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som styrelsen beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
förbundschefen och ekonom. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas
i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.
Styrelsen har fastställt årsredovisningen 2016-03-04.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning av förbundschef och förbundets
ekonom.

2.3.

Revisionskriterier

Förbundsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18 § KL ska godkännas av medlemmarnas respektive fullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen



Kommunal redovisningslag



Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning



Styrelsens beslut om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.
3.1.1.1.

Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Årsredovisningens förvaltningsberättelse innehåller beskrivningar om viktiga
händelser under räkenskapsåret, verksamhetsberättelse från respektive projekt
samt beskrivning av måluppfyllelsen av verksamhetsplan/budget 2015.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL.
Under avsnittet ”Analys av det ekonomiska resultatet” beskrivs de allmänna
redovisningsprinciperna samt utvecklingen av årets resultat. Analysen av årets
resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Av förvaltningsberättelsens verksamhetsberättelser framgår på ett tydligt sätt
väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Varje
projekt beskrivs bland annat utifrån rubrikerna:
-

Syfte och mål

-

Målgrupp

-

Tid för insats

-

Personalresurser

-

Metod

-

Förändring under året

-

Framgångsfaktorer

-

Deltagarresultat

-

Resultat för samverkan

Ett utvecklingsområde är att resultatet i större utsträckning beskrivs utifrån syfte
och mål.
Årsredovisningen beskriver på ett tydligt sätt den förväntade utvecklingen och hur
den påverkar förbundets ekonomi. Förbundet fullföljer sin plan att minska
tillgångarna genom att bedriva mer verksamhet under år 2014 och 2015.
Förvaltningsberättelsen ska även beskriva andra förhållanden som har betydelse för
styrning och uppföljning av verksamheten. I avsnittet ”Styrning och ledning”
beskrivs hur styrelsen arbetar med styrning och uppföljning. För projekten
redovisas nyckeltal i form av totalt antal deltagare samt hur många deltagare som
gått till arbete eller studier.
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3.1.1.2.

Driftredovisning

Av driftredovisningen som redovisas under rubriken 6.6 finansiella mål framgår att
de administrativa kostnaderna uppgår till 1,8 mnkr och att kostnaderna för projekt
uppgår till 12,8 mnkr mot totalt budgeterade 14,4 mnkr. Medlemsintäkterna
uppgick till 5,8 mnkr. Därutöver har 8,8 mnkr används av de innestående medlen.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till förbundets budget.

3.1.2.

Balanskrav

Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet har uppfyllts. Årets
underskott, -1,9 mnkr, täcks med förbundets eget kapital i enlighet med styrelsens
beslut i budget 2015.
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4
kapitlet i kommunal redovisningslag. Ett förbättringsförslag är att redovisa
avstämningen av balanskravet i tabellform med 2-4 jämförelseår.

3.1.3.

God ekonomisk hushållning

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål som
fastställts i budget 2015. Styrelsen har beslutat att:
1. Samordningsförbundet i Kalmar län ska bedriva en verksamhet med god
ekonomisk hushållning inom ramen för tilldelade ekonomiska medel.
2. Likviditeten ska göra det möjligt att fullgöra ingångna åtaganden och
finansiera utbetalningar till projekt som beslutats under förutsättning att
budgetnivån bibehålls under de kommande åren.
Styrelsen bedömer målen som uppfyllda.
Styrelsen har antagit fem verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning:

Individinriktade
insatser

Mål

Aktivitet

Måluppfyllelse

 Ett antal deltagare i olika
individinriktade insatser ska
uppnå egenförsörjning genom
arbete eller utbildning. Andelen
som väntas nå detta mål kan
variera efter målgrupp.
 Det stora flertalet deltagare ska
uppleva att de har fått ökad
hälsa, bättre självkännedom och
förbättrad livskvalité genom att
delta i olika
samverkansaktiviteter.

 Enligt utfallet är det 27 % av
deltagarna som haft arbete
och/eller studerat när de
avslutat deltagandet i någon
insats.

Målet bedöms
som uppnått.
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Mål
Mål för
kompetensutvec
kling och
förbättrad
samverkanskult
ur

 Att stödja och medarrangera
gemensamma metod- och
kompetensutvecklingsinsatser
för personal i de olika
myndigheterna.
 Att stödja arbetet i de Lokala
samverkansgrupperna.
 Att stimulera samverkan med
andra goda krafter i samhället.

Mål om
informationsinsatser

 Att informera politiker och
tjänstemän i länet så de skall
känna till förbundets uppgift och
veta vilken verksamhet som
bedrivs.
 Att på olika sätt informera
allmänheten i länet om den
verksamhet som förbundet
finansierar.

Mål rörande
jämställdhet

 Att jämställdhetsperspektiv finns
med i redovisningar och
inriktningsdokument

Mål för
uppföljning och
utvärdering

 Alla insatser som finansieras av
Samordningsförbundet ska följas
upp och så långt det är möjligt
ska resultat i form av minskat
bidragsberoende, sysselsättning
och upplevd hälsa beskrivas.
 Utvärderingar ska göras av
aktiviteter där det är särskilt
intressant att undersöka resultat,
orsaker och effekter.

Aktiviteter
 Förbundet har under året
finansierat projekt KUR 2
avseende samverkan för
unga med psykisk ohälsa.
 En gemensam
länskonferens för styrelse,
lokal samverkansgrupper
och projektledare har
arrangerats.
 Förbundschefen har
deltagit vid sammanträden i
de lokala
samverkansgrupperna.
 Aktivt samarbete har
förekommit med bland
annat Regionförbundet i
Kalmar län, Coompanion
Ölands Folkhögskolor.
 Förbundschefen har
informerat om förbundets
verksamhet i de olika lokala
samverkansgrupperna
 Representanter för styrelsen
har tillsammans med
förbundschefen haft dialog
omkring förbundets budget
2016 med
Försäkringskassan, den
primärkommunala nämnden
och ledning för Landstinget i
Kalmar län.
 Förbundets hemsida och
Facebook uppdateras
löpande.
 Flera projekt har informerat
om sin verksamhet genom
artiklar i lokal dagspress.
 Förbundschefen har
anslutit sig till en
jämställdhetsgrupp i
länsstyrelsens regi.
 Statistik i årsredovisningen
är upprättad utifrån kön
 Samtliga projekt
rapporterar kontinuerligt
in- och utskrivningar
 I enkäter som deltagare
lämnar vid avslut kan
åsikter och upplevelser i
projekten fångas upp.
Enkäterna sammanställs.
 Tre utvärderingar har
slutförts under året.

Måluppfyllelse
Målet bedöms
som uppnått.

Målet bedöms
som uppnått.

Målet bedöms
som uppnått.

Målet bedöms
som uppnått.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Vi bedömer utifrån
årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god.
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3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Årets resultat uppgick till -1,9 mnkr jämfört med 0 kr föregående år. Kostnaderna
för projekten har varit högre än intäkterna varmed 6,9 mnkr av sparade
projektmedel har använts.
Totalt sett har övriga externa kostnader minskat med 0,2 mnkr jämfört med
föregående år. Posten har minskat med 0,5 mnkr jämfört med föregående år
beroende på lägre kostnader för utbildningar som arrangerats av förbundet.
Samtidigt har kostnaden för utvärdering av projekt ökat med 0,3 mnkr.
Utvärderingarna avser projekt Innergården i Mörbylånga, projekt Navigatorskolan
samt TIA.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat.

3.2.2.

Balansräkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.

3.2.3.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering.
Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av
årsredovisningen.

3.2.4.

Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-
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ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god
redovisningssed i övrigt.
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__________________________
Caroline Liljebjörn
Uppdragsledare

___________________________
Pär Sturesson
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