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Rapport till kommunstyrelsen angående budget och 
uppföljningsutskottets arbete juni – augusti 2019 

Enligt fastställd arbetsordning för budget-och uppföljningsutskottet ska 
utskottet minst en gång per kvartal lämna en rapport till kommunstyrelsen 

om sitt arbete med uppsikten över de andra nämnderna, bolag och förbund. 

Det finns en beslutad plan för att utskottet ska fullfölja sitt uppföljnings-och 

uppsiktsarbetet.  

Utskottet har haft genomgång av Kalmarsunds gymnasieförbund, Ölands 
kommunalförbund och kunskapsnavet under perioden maj - juni. 

I samtliga fall har ansvariga politiska representanter i förbunden/styrelsen 
medverkat under den punkten på mötet. Underlag har skickats ut i förväg i 

form av styrdokument och ekonomiska uppföljningar.  

Vi konstaterar att uppdragen och insynen är tydlig i alla förbund och 
styrelser. Dock uppfattas det som verksamheter som finns vid sidan av och 

som inte diskuteras i våra egna grupper och möten. På så sätt blir det för lite 
av strategiskt planering och diskussioner i vår egna kommun. 

I augusti genomfördes uppsikt över Mörbylånga Bostadsbolag samt 
Mörbylånga Fastighetsbolag. En extern granskning har genomförts av 
bolagen och Ernst and Young deltog vid mötet och redogjorde för sina 

slutsatser. Utskottet konstaterar efter redovisningen och analysen av aktuella 
dokument att kommunen behöver bli tydligare i sina förväntningar av 

leverans och bolagen behöver bli bättre på att förbättra insynen i bolagen. 
Nya ägardirektiv kommer att arbetas fram. 

Uppsiktplikten har också genomförts gentemot nämnder i organisationen. 

Efter första årsrapporten konstaterades att utbildnings-, social samt kultur 
och tillväxtnämnden riskerade att inte klara sin verksamhet inom tilldelad 

budgetram. Budget och uppföljningsutskottet tog del av denna redovisning 
vid sitt möte i maj och gav uppdrag till nämnderna att en analys av orsakerna 
samt konsekvensredogörelse för åtgärder att hamna i balans skulle redovisas 

till kommunstyrelsen i september. 
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§ 46 Dnr KS 2019/000294  

Rapport över budget och uppföljningsutskottets arbete 
juni - augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fastställd arbetsordning för budget-och uppföljningsutskottet ska utskottet 
minst en gång per kvartal lämna en rapport till kommunstyrelsen om sitt arbete 
med uppsikten över de andra nämnderna, bolag och förbund.  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 10 september 2019.  

Budget och uppföljningsutskottets beslut 

1. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Anhållan om fortsatt stöd till Stiftelsen Capellagården 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har riktat en anhållan till kommunstyrelsen om ett 
fortsatt ekonomiskt stöd.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Stiftelsen Capellagården, daterad den 10 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Stiftelsen Capellagården framhåller i sin skrivelse att skolan finansieras 
genom statsbidrag, egen försäljning i de butiker skolan driver under 

sommarsäsongen samt genom annat stöd från olika bidragsgivare. Totalt har 
stiftelsen erhållit bidrag i storleksordningen 4 miljoner kronor. Kommunen 
har under flera år lämnat stöd till verksamheten med ett årligt belopp på 

300 000 kronor. 

De ekonomiska medel som stiftelsen kunnat förfoga över via de olika 

bidragen används främst till utveckling av verksamheten och till underhåll av 
skolans byggnader och försörjningssystem. Av skrivelsen framgår vidare att 
just verksamhetsutveckling är en prioriterad fråga i styrelsens arbete. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Stiftelsen Capellagården beviljas 300 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 

2020. Bidraget betalas ut från kommunstyrelsens budget för bidrag.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 



Mörbylånga kommun 

Till 
Ink. Z019 -09- 1 O 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun 
Dnr .............................................•.... 

386 80 Mörbylånga 

Anhållan om fortsatt stöd till stiftelsen Capellagården 

Capellagården i Vickleby startades av möbelarkitekten Carl Malmsten 1960 och har alltsedan 

dess utbildat mer än 3000 ungdomar. Skolan har 4 utbildningslinjer, trä/möbel, keramik, 

textil och ekologisk trädgårdsodling med totalt 68 elever. Utöver huvudutbildningarna har 

Capellagården ett stort utbud av sommarkurser med ca 240 elever varje år. 

$kolan finansieras framförallt genom statsbidrag men också genom den försäljning som sker 

i de butiker som skolan har under sommarperioden. Capellagården söker och får bidrag från 

flera olika stiftelser till underhåll och utveckling av skolan, t ex har skolan under innevarande 

år fått 50 tusen dollar av Barbro Osher Pro Suecia Foundation till underhåll av en av de 

gamla mangårdsbyggnaderna. Totalt har Capellagården från olika stiftelser och 

organisationer erhållit bidrag i storleksordningen 5 mkr. 

Antalet anställda på skolan är 19 st, varav flertalet bor i Mörbylånga kommun och alltså 

skattebetalare i kommunen samtidigt som en stor andel av de 68 eleverna skriver sig i 

kommunen. 

Capellagårdens löpande verksamhet går ekonomiskt ihop, tack vare statsbidragen och de 

bidrag som erhålles från olika bidragsgivare, regionen och kommunen. Det bidrag på 300 tkr 

som Capellagården i många år fått av Mörbylånga kommun har varit mycket viktiga och utan 

dessa pengar är det inte ens säkert att skolan funnits kvar. Idag finns ett stort behov av 

ytterligare pengar till underhåll av fastigheter och utveckling av verksamheten. Detta är 

något som Capellagårdens styrelse arbetar mycket intensivt med. 

Med anledning av ovan anhåller stiftelsen Capellagården om att kommunen fortsätter lämna 

ett årligt bidrag på 300 tkr. 

Vickleby den 6 september 2019 

Med vänliga hälsningar 

JiOAA~ 
Hans Ahlin 

;t !t 
Bodil Anjar 

Ordförande Rektor/Vd 
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Stiftelsen Capellagården - Anhållan om uppskov av 
återbetalning av lån 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har före september 2010 vänt sig till Mörbylånga 
kommun med begäran om ekonomiskt stöd för att klara en likviditetskris. Ett 

ränte- och amorteringsfritt lån på 400 000 SEK beviljades och utbetalades 
tidigare mot säkerhet i fastighet.  

Under 2015 begärde stiftelsen Capellagården en förlängning av tiden för 
återbetalning till år 2019. I skuldebrevet som upprättades i september 2015 
förlängdes lånetiden, med ett amorteringskrav på 100 000 SEK/år, till den 

27 september 2019. Ytterligare förlängning har sedan beviljats till den 
27 september 2021. 

Enligt skuldebrevet ska den första amorteringen á 100 000 SEK ske den 
27 september 2016. Någon amortering har inte gjorts då amorteringsfrihet 
beviljats. 

Nu ansöker Capellagården om ytterligare amorteringsfrihet på lånet.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Capellagården inkom den 12 september 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2019. 
Skuldebrev daterat den 4 september 2015.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Capellagården är en viktig verksamhet för Mörbylånga kommun. Skolan får 
ett årligt bidrag motsvarande 300 000 kr. Vidare stödjer kommunen skolan 

genom 

- inkubatorverksamhet 192 000 kr/år  

- hyra av lokal för att bedriva verksamhet, Innergården. Hyreskostnaderna 
uppgår till 110 000 kr. årligen 

Lånesumman som beviljats Capellagården har mycket liten påverkan på 

kommunens likviditet. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Då amorteringsfriheten förlängts i ett flertal år och stiftelsens ekonomi har 
förbättrats föreslås att en amorteringsplan upprättas där stiftelsen betalar av 

lånet på 20 år dvs 20 000 kronor om året. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 
beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Bevilja ett uppskov av återbetalningstiden, för stiftelsen Capellagården, med 

ett år. Slutbetalning ska ske som senast den 27 september 2023. Behövs 
ytterligare tid för återbetalning får ny ansökan lämnas in årligen.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Capellagården 
Ekonomienheten 

 



f7Sl Mörbylånga W kommun 

Verksamhetsstöd - Kommunkansliet 

SKULDEBREV 
Ersätter skuldebrev 20 l 0-09-21 . 

SKULDEBREV 
Datum 

2015-09-04 

Kreditgivare: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga 

Kredittagare: Stiftelsen Capellagården, Vickleby, 386 93 Fäljestaden 

Mörbylånga kommun medger Stiftelsen Capellagården en räntefri 
forlängning av lånetiden på tidigare erhållna FYRAHUNDRA TUSEN 
KRONOR ( 400 000) med amorteringskrav samt slutbetalning senast den 27 
september 2019. 

Amortering ska ske foljande datum och belopp: 
2016-09-27 100 000 SEK 
2017-09-27 l 00 000 SEK 
2018-09-27 l 00 000 SEK 
201 9-09-27 100 000 SEK 

Vid utebliven amortering på angivet datum forfaller skulden till omedelbar 
betalning. 
Som säkerhet for lånet har stiftelsen överlämnat pantbrev for fastigheten 
Mörbylånga Vickleby l :27 på 400 000 SEK. 

Detta skuldebrev har upprättats i två likalydande exemplar, varav partema 
tagit var sitt. 

Mörbylånga som ovan 
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Monica ögb g 
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Trollhättevägen 4 
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kommun@m orbylanga.se 

Telefon 
0485-4 70 00 vx 

Fax 
0485-472 71 
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212000-0704 

Bankg"o 
991 -1876 



Till Mörbylånga kommun 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun Ink. 2019 -09- 1 ~ 

386 80 Mörbylånga Dnr.<:J<'$@~~.~bp 

Mörbylånga kommuns lån till stiftelsen Capellagården 

stiftelsen Capellagården befann sig sommaren 2010 i ett mycket svårt läge, såväl 

organisatoriskt som ekonomiskt. Hela styrelsen hade sagt upp sig och såväl kassa som eget 

kapital var i det närmaste slut. 

Den nya styrelsen som tillträdde sommaren 2010 tvingades skjuta fram löneutbetalningen 

för augusti månad ett antal veckor. Tack vare det stöd som vi då fick av Mörbylånga kommun 

med ett lån på 400 000 kr lyckades vi rädda Capellagården från nedläggning. 

Verksamheten har sedan denna tidpunkt varje år genererat ett litet överskott så att vi idag 
har ett eget kapital på drygt 1,8 mkr. Vårt stora problem är idag att vi saknar pengar till 

fastighetsunderhåll och erforderliga investeringar i maskiner till våra utbildningar. Den 
likviditet som vi får fram, genom att vi trots allt ger ett litet positivt kassaflöde, måste 

användas till bland annat amorteringar till banken men också till absolut nödvändiga 

underhåll och maskininköp. 

Vi har samtidigt under de här åren för att klara verksamheten också sökt bidrag från andra 

stiftelser och organisationer och på detta sätt erhållit nästan 5 mkr. 

Lånet från Mörbylånga möjliggjorde Capellagårdens överlevnad och för skolans utveckling är 

det mycket viktigt att idag inte behöva börja amortera detta lån. Vi behöver denna likviditet 
för skolans utveckling. Vi vill också i detta sammanhang påminna om att Capellagården 

genom sina elever, sin personal och verksamhet årligen bidrar till kommunala intäkter i 

storleksordningen 3-4 mkr. 

Capellagården anhåller därför om att Mörbylånga kommun tills vidare ger skolan 

amorteringsfrihet för detta lån. 

Vickleby den 10 september 2019 

Med vänliga hälsningar 

~~ ·~ jL,A 
Hans Ahlin Bodil Anjar 

Ordförande Rektor/Vd 
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Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet  

Beskrivning av ärendet 

Landets kommuner och regioner är efter en lagändring skyldiga att anta mål 
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Länsstyrelsen i Stockholm 
har tillsammans med Sametinget, ett nationellt uppföljningsansvar och 

fokuserar för närvarande just på arbetet med mål och riktlinjer.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd 

för nationella minoriteter. En konsekvens av denna anslutning är att judar, 
romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkändes som nationella 
minoriteter. Språken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli 

erkändes samtidigt som minoritetsspråk. 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, har 

reviderats 2019 så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. En av 
förändringarna i lagen innebär att samtliga kommuner nu måste anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete oavsett om kommunen ingår i ett 

så kallat förvaltningsområde eller inte. 

Det finns särskilda förvaltningsområden för finska med 66 ingående 

kommuner, samiska med 25 ingående kommuner och meänkieli med 8 
ingående kommuner. I ett förvaltningsområde gäller särskilda rättigheter 
utöver vad som gäller för samtliga nationella minoriteter. Varken 

Mörbylånga eller någon annan kommun i Kalmar län ingår i något 
förvaltningsområde. 

Minoritetslagens allmänna bestämmelser betonar det offentliga samhällets 
informationsskyldighet och ansvar för att skydda de nationella 
minoritetsspråken. Detsamma gäller för minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur. Lagen lägger också särskild vikt vid barns 
utveckling av en kulturell identitet och möjlighet att använda det egna 

språket. Minoriteternas behov och synpunkter ska beaktas i myndigheters 
beslutsfattande och barn och unga ska ha inflytande och ges tillfälle till 
samråd i frågor som berör dem. 

En hållbar utveckling inbegriper både ekonomiska, ekologiska, sociala och 
kulturella aspekter (Brundtland kommissionen). Perspektivet social 

hållbarhet innebär att alla människors grundläggande behov och rättigheter 
säkerställs. Samhället ska vara inkluderade för alla människor och anpassas 
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och utformas för de grupper som har störst behov. Även om de nationella 

minoriteterna för närvarande är till antalet mycket blygsamt representerade i 
kommunen är detta knappast ett motiv för att ta alltför lätt på det ansvar som 
minoritetslagen lägger på samtliga kommuner. Det är förvaltningens 

bedömning att en ökad beredskap för ett minoritetspolitiskt arbete ligger väl 
inom ramen för vår ambition att vara ett socialt hållbart samhälle. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Mot bakgrund av den tvingande lagstiftningen kan förvaltningen inte se att 

det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut syftar ytterst till att få en positiv inverkan på 
perspektiven integration, jämställdhet samt FN:s Barnkonvention, i 

kommunstyrelsens reglemente § 2.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta mål och riktlinjer för det minoritets-

politiska arbetet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i april 
månad år 2020.   

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd – kommunkansli 
Agenda 2030 - arbetet 
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§ 137 Dnr KTN 2019/000470  

Köpekontrakt - del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer cirka 1 115 m2 industrimark på del av 

fastigheten Björnhovda 25:2 till Bengt Petersson Bostad-Bygg AB.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 20 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

1. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Köpekontrakt - del av Björnhovda 25:2 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer cirka 1 115 m2 industrimark på del av 
fastigheten Björnhovda 25:2 till Bengt Petersson Bostad-Bygg AB.    

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 20 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploatören verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 
byggnation av industrifastigheter har goda effekter på arbetsmarknaden. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

I detta ärende finns inga alternativa förslag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 
köpekontraktet.    

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Bengt Johansson 
Mark- och exploateringschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Bengt Petersson Bostad-Bygg AB, Södra Sandåsgatan 53, 386 34 
Färjestaden 

Mark- och exploatering 
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Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen säljer härmed till Bengt Petersson 
Bostad-Bygg AB (556289-7735), Södra Sandåsgatan 53, 386 34 Färjestaden, 
nedan kallad köparen, del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Mörbylånga 
kommun, totalt på ca 1115 m2 gulmarkerad enligt kartbilaga 1, nedan kallad 
fastigheten. Överlåtelsen avser kvartersmark för industriändamål enligt 
gällande detaljplan.  

Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling 

Köpeskilling för fastigheten är:  

ETTHUNDRASJUTTIOÅTTA TUSEN KRONOR (178 000 SEK). 

2. Betalning 

Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också 
äganderätten till fastigheten till köparen. När köparen slutbetalat köpeskillingen 
och förrättning för avstyckning enligt punkt 5 vunnit laga kraft överlämnar 
kommunen kvitterat köpebrev samt övriga handlingar som behövs för att 
köparen ska få lagfart. 

Kommunen får säga upp detta avtal, helt eller delvis om betalning inte sker 
enligt denna klausul.  

3. Tillträde 

Köparen äger tillträde till fastigheten efter kommunstyrelsens beslut vunnit laga 
kraft och när köpeskilling erlagts.  

4. Fastighetens tillstånd 

Kommunen garanterar att fastigheten inte är belastad med några 
inteckningar, servitut, arrenden eller andra nyttjanderätter än som redovisas i 
bilaga 2.  

På fastigheten finns idag tele-ledning som ägs av Skanova, se bilaga 2. 
Denna kan enligt ledningsägaren vid behov avvecklas.  

Köparen har haft möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed väl 
informerad om dess individuella status. Köparen avstår härmed från alla 
eventuella skadeståndsanspråk mot kommunen vad gäller områdets fysiska 
tillstånd. 
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5. Förrättningskostnader 

Köparen bekostar förrättningskostnader för avstyckning. Kommunen 
ansöker. 

Samtliga övriga kostnader för förvärvet såsom lagfart, stämpelskatt etc. 
betalas av köparen.  

6. Detaljplan 

Kommunen har påbörjat en detaljplaneändring av området som kan komma 
att påverka fastigheten. Tanken med detaljplaneändringen är bland annat att 
öka tillåten byggnadshöjd. 

7. Påbörjande av byggnation 

Köparen ska påbörja byggnation på fastigheten enligt gällande detaljplan 
senast 6 månader efter att köparen tillträtt fastigheten, eller enligt 
överenskommelse mellan parterna. 

Om köparen inte fullgör detta åtagande äger kommunen rätt att säga upp 
detta avtal, helt eller delvis. 

8. Avtalstid 

Detta avtal gäller 24 månader efter att avtalet vunnit laga kraft. 

9. Överlåtelse 

Köparen äger rätt att överlåta detta avtal till annan part, som då övertar 
köparens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådan överlåtelse ska 
meddelas kommunen skriftligt och ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

10. Skatter och avgifter  

Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive 
mottages av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av 
köparen 

11. Hävning 

Om någon av parterna säger upp detta avtal enligt punkt 2 eller 7 berättigar 
inte någon av parterna något skadestånd. 

12. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

13. Kommunstyrelsens godkännande 

Detta avtal är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Mörbylånga 
kommun godkänner avtalet. 
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Bilagor 

Kartbilaga 1  Plankarta, daterad 2019-02-08 

Bilaga 2  Utdrag ur ledningskollen (E.On, Skanova), 
   daterade 2019-02-08 

_____________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
Mörbylånga den   Mörbylånga den 
För Mörbylånga kommun För Bengt Petersson  

Bostad-Bygg AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Bengt Petersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
..............................................  
Ann Willsund   
Kommundirektör 
 
 
 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
.............................................. ............................................. 
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Medborgarförslag - Låt deltidsbrandkårens resurser bli 
hjälp med snöskottning 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framhålls att räddningstjänstens deltidsbrandmän också 
bör bli en resurs för att fler hushåll mot betalning ska kunna få hjälp med 

snöskottning. En bakgrund till förslaget är socialnämndens beslut från 
januari 2019, gällande snöskottning.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 januari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2019, § 12. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen beklagar att medborgarförslaget inte har kunnat hanteras inom 
ramen för de sex månader som kommunfullmäktige fattat beslut om. 

En bakgrund till medborgarförslaget är socialnämndens beslut från januari 

2019, där nämnden konstaterar att Arbetsmarknadsenheten med väldigt 
begränsad förmåga kan erbjuda snöskottning till vissa enskilda som har 

insatser i form av hemtjänst. Som förslagsställaren påpekar blir det en 
minskad servicegrad för andra personer som kan ha olika fysiska 
begränsningar utan att samtidigt ha insatser i form av hemtjänst. 

Räddningstjänsten Öland och därmed även deltidsbrandmännen, är 
organisatoriskt placerad i Ölands kommunalförbund. Det innebär att 
förslaget inte enbart är en angelägenhet som kommunen kan styra över. 

Räddningstjänsten har i sitt handlingsprogram för innevarande mandatperiod 
utrett frågor om organisationens behov och i samband därmed, identifierat 

ett antal grundproblem. Ett av dessa grundproblem rör just deltidsbrand-
männen och räddningstjänsten konstaterar att det är ont om personer som 
kan tjänstgöra som deltidsbrandmän på de minsta orterna. Som en följd 

uppstår ett bemanningsproblem särskilt under dagtid som även förstärks av 
att det finns för få arbetstillfällen på orter där det finns deltidsstationer. På en 

del orter finns dock dessa problem även på kvällar och helger. 

En deltidsbrandman måste bo på orten eftersom det finns krav på 
inställelsetid på stationen vid larm. Under den vecka som en deltids-

brandman här i Mörbylånga har jour är det än högre krav på tillgänglighet 
och personen får inte lämna orten. Ett krav för att bli deltidsbrandman är 

också att man är delaktig i arbetslivet genom anställning eller egen 
verksamhet. 
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Sammantaget gör förvaltningen den bedömningen att våra deltidsbrandmän 

inte är en tillgänglig resurs annat än för själva deltidsuppdraget samt för de 
krav och åtaganden som ligger i den egna livsföringen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Mot bakgrund av vad som framgår av räddningstjänstens handlingsprogram 

med bilagor samt förutsättningarna för ett uppdrag som deltidsbrandman, ser 
inte förvaltningen att det finns några alternativa förslag till beslut i den 
organisationsstruktur som finns inom räddningstjänsten idag. Dock är det 

många faktorer som pekar mot att räddningstjänstens nuvarande 
organisationsform och struktur inom en snar framtid har spelat ut sin roll och 

nya organisationsmodeller måste prövas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras enligt 
förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I nuvarande organisationsform med deltidsbrandmän fungerar inte den 
kombination som förslagsställaren föreslår. Med den motiveringen avslås 

medborgarförslaget med hänvisning till att det råder ett bemanningsproblem 
gällande deltidsbrandmän, samt att de som räddningstjänsten ändå förfogar 
över inte har den nödvändiga tiden för snöskottning disponibel. I de 

kommande diskussionerna om nya organisationsformer kommer 
förslagsställarens idéer att beaktas.        

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Eva Hansson Törngren, myran3@gmail.com 
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Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-4 70 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 
Eva Hansson Tömgren 
Gatuadress: 
Myrvägen 3 
Postnummer och ort: 

38663 Degerhamn 

Mörbylånga kommun 

Medborgarförslag 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 
0705135219 
Mobil: 

E-postadress: 

myran3@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

låt deltidsbrandkåren bli en resurs för att fler ska få hjälp (mot betalning) med snöskottning.til/ huJhål f. 

Motivering (Här lämnar du en mer utför1ig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Efter socialnämndens beslut nu i januari 2019 att begränsa snöskottningshjälp till att enbart gälla dem som hemtjänsten 
bedömer behöva hjälp så kommer många med begränsade rörelseresurser att få stora bekymmer om vi igen får 
uppleva en snövinter som 2018. Det ar ju inte så ofta vi får så stora snömängder som då men när det kommer så 
drabbar det många hushåll samtidigt och man behöver en större tillgång på personalresurs. Man behöver inte ha 
hemtjänst för att ha olika fysiska begränsningar. T. ex. ser jag svårigheter då person som behöver käpp eller rullatar för 
att ta sig fram också ska kunna hantera en snöskyffeL Har du hjärtbesvär eller andra åkommor som gör det direkt 
olämpligt att utföra tungs sysslor så kommer du kanske inte ut ifrån din bostad. De vallar som plogbila ma lägger upp 
framför grindar och utfarter är ofta väldigt tunga att forcera med snöskyffeL 
Detta borde vara en utmärkt tilläggssyssla för våra deltidsbrandmän och som kan utföras på tider då de inte måste 
lämna arbetet. Fysisk träning är dessutom viktigt för dem. 

{g] Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Södra Möckleby 190111 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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Kommunfullmäktiges presidium 

§ 36 

Felremitterade ärenden 

Sammanfattning av ärendet 

4(:; r1olq d)]l)35 
SAMMANTRÄDESPROTO 

Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

Två motioner och ett medborgarförslag har remitterats till fel nämnd. 

Beslutsunderlag 
Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M)- Införande av 
funktionen seniorlots. (KS 2019/000 129) 

Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M)- Måltider för 
pensionärer (KS 2019/000130) 

Medborgarförslag - Låt deltidsbrandkårens resurser bli hjälp med 
snöskottning (KS 2019/000035) 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
l. Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M)- Införande 

av funktionen seniorlots remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

2. Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M)- Måltider 
för pensionärer remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

3. Medborgarförslag - Låt deltidsbrandkårens resurser bli hjälp med 
snöskottning överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom normal 
beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgarförslaget 
inkom till kommunen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
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0485-470 00 vx 
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0485-472 71 
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Yttrande – Begäran om yttrande över förslag till 
handlingsprogram för kompetensförsörjning 2020-2022 

Sammanfattning 

Kunskap och kompetens är ett av de strategiskt viktiga områdena i Klimat att 

växa i - regional utvecklingsstrategin för Kalmar län. Med stora 
pensionsavgångar och en åldrande befolkning i regionen syftar förslaget till 

handlingsprogram för att säkra kompetensförsörjningen i regionen framgent. 
  

Programmet har tagits fram av Region Kalmar län tillsammans med olika 

aktörer. Regionstyrelsen beslutade den 18 juni 2019 att remittera förslag till 

handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022. 

Beskrivning av ärendet 

Programmet ska förtydliga den regionala utvecklingsstrategins innehåll om 
kompetensförsörjning, prioritera länets insatser till och med 2022 samt skapa ett 

länsgemensamt underlag för prioriteringarna. Programmet ska även tydliggöra 

roller, ansvar och åtaganden för utbildningsanordnare, arbetsgivare, kommuner 
och regionen för att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivares och individers 

kompetensförsörjning. Det ska därutöver definiera viktiga områden och insatser 
för att förbättra länets kompetensförsörjning, samt ge stöd för att insatser 

löpande lyfts fram, genomförs och följs upp. 

Förvaltningens synpunkter 

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för 
kommunens och länets långsiktiga tillväxt och utveckling.  

Förvaltnings synpunkter och frågeställningar: 

 Gröna näringen: Viktig del av kommunens näringsliv som inte lyfts 

fram tillräckligt i handlingsplanen.  

 Individfokus: Hur blir det i rollfördelningen mellan kommun och AF 

när de reformerar och kommer längre från individen? Vad blir 
kommunernas roll? Behöver tydliggöras. 

 Matchning individ/företagare: Vilken organisation ska ha ansvar och 
utföra det och kommer det ske någon samverkan över 
kommungränser? Behöver tydliggöras. 
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 Resurser: De insatser i programmet som involverar kommunen 

kommer att kräva resurser från våra verksamheter och det framgår 
inte i dokumentet hur omfattande insatserna förväntas vara. Detta 

behöver klargöras.  

Några ytterligare synpunkter på förslaget om handlingsplan för 

kompetensförsörjning 2020-2022 har förvaltningen inte utan vi ställer sig 
bakom den handlingsplan som tagits fram av Region Kalmar län.  

Kerstin Parker 

HR-chef 
  
 



1

Handlingsprogram 
Kompetensförsörjning i Kalmar län 2020 – 2022

2019-06-20

FÖRSLAG/REMISSVERSION



Innehåll
FÖRORD  4

INLEDNING  5

 Koppling till strategiska dokument  6

NULÄGE I KALMAR LÄN  8

 Utbildning och kompetens  8

 Yrkeshögskoleutbildning  8

 Arbetsmarknad  8

 Arbetsmarknadsprognos  9

 Sammanfattning av nuläget  10

MATCHNING AV KOMPETENSBEHOV OCH UTBUD  11

 Samband  11

 Prioriteringar  12

 Intressenter  12

 Arbetsprocess  13

MÅL   13

 Effektiv  kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan  13

 Relevant utbildning och kompetens  14

 Fler i arbete  14

 Tillgänglig arbetsmarknad  14

INSATSER  15

 Mål: Effektiv kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan 15

 Mål: Relevant utbildning och kompetens  16

 Mål: Fler i arbete  17

 Mål: Tillgänglig arbetsmarknad  18

3



Förord
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län (RUS) är den gemensamma vägvisaren för länets arbete. ”Klimat att 
växa i” är den aktuella strategin som tar sikte på 2030 och den är framtagen i samverkan med näringsliv, kommu-
ner, landsting och Linnéuniversitetet samt beslutad av Regionförbundet och Landstinget under 2018.

Ett av de områden som pekas ut som strategiskt viktig för vårt län är kunskap och kompetens. För att de gemen-
samma målen ska förverkligas krävs ett strategiskt samarbete mellan många olika aktörer i länet. En ökad utbild-
ningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar tillväxt. Därför har Region Kalmar län tillsammans 
med olika aktörer samverkat kring hur det gemensamma arbetet kring kompetensförsörjningen ska se ut och 
fungera. Utifrån det arbetet har detta handlingsprogram tagits fram i syfte att nå målen för en fungerande kom-
pensförsörjning i länet.

Region Kalmar län har ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna och vår roll är att koordinera och utveckla 
arbetet genom analyser och omvärldsbevakning samt att enskilt eller tillsammans med andra genomföra insatser 
och sedan följa upp och utvärdera dessa.

Det tidigare nationella uppdraget att etablera en regional kompetensplattform har under de senaste åren utveck-
lats till att handla om kompetensförsörjning i en vidare bemärkelse. Detta handlingsprogram utgör utgångspunk-
ten för det gemensamma arbetet för att uppnå en bättre kompetensförsörjning i länet.

Anders Henriksson   Karin Helmersson 
Ordförande Region Kalmar län  Ordförande 
Region Kalmar län   Regionala utvecklingsnämnden
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Inledning
Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för länets långsiktiga tillväxt och utveckling. De 
föreslagna målen och insatserna relaterar till de utmaningar som identifierats i den regionala utvecklingsstrategin. 
Dessa är bl. a stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning, men även hur kunskapsinnehållet, och därige-
nom konkurrenskraften inom näringslivet kan ökas.

En förbättrad kompetensförsörjning förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner, myndigheter, utbildnings-
anordnare och näringsliv. Handlingsprogrammet utgör grunden för ett gemensamt, långsiktigt arbete med insat-
ser för att matcha arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens i länet.

Det tidigare uppdraget för att etablera en regional kompetensplattform har utvecklats till att inbegripa ett vidare 
område. Tillväxtverket tog år 2018 på uppdrag av regeringen fram nya riktlinjer för det fortsatta arbetet i regio-
nerna. Det innebär att de regionalt utvecklingsansvariga ska:

 � Sätta mål för, samordna och organisera kompetensförsörjningsarbetet

 � Tillhandahålla analyser och prognoser av kompetensbehovet på kort och lång sikt i både privat och offentlig 
sektor

 � Stödja och driva på operativa, taktiska och strategiska insatser

 � Redovisa mål och resultat

Arbetet har påbörjats enligt det nya uppdraget och handlingsprogrammet ska betraktas som utgångspunkten 
för det fortsatta gemensamma arbetet. Det är ett levande dokument som ständigt prövas och utvecklas utifrån 
förändrade förutsättningar. Mål och insatser som föreslås grundar sig på analysen av länets nuläge och en be-
dömning av vilka faktorer som är mest kritiska i dagsläget för att nå en bättre matchning. Det behövs ett flexibelt 
arbetssätt, där det är möjligt att agera både kort- och långsiktigt.  Insatserna kommer att följas upp varje år och 
hela handlingsprogrammet ska revideras vart tredje år.
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Agenda 2030
FN:s medlemsländer har beslutat att förbinda sig till sjutton globala hållbarhetsmål, agenda 2030. Målen handlar 
bland annat om att minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

Detta handlingsprogram har tydligast koppling till nedanstående mål  i Agenda 2030: 

 � 4.Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja det livslånga lärandet för 
alla

 � 5. Jämställdhet

 � 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 � 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 � 10. Minskad ojämlikhet
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Nuläge i Kalmar län

Utbildning och kompetens
Invånarna i Kalmar län har en allt högre utbildningsnivå. Andelen eftergymnasialt utbildade i länet har ökat med 
ca 12% sedan år 2000 och ökningen följer trenden för riket. 2017 hade 35 % av befolkningen i åldern 25–64 år en 
eftergymnasial utbildning medan riksgenomsnittet var ca 40 %. Kvinnor har en eftergymnasial utbildning i högre 
utsträckning än män både i länet och i riket. Varannan invånare i länet har gymnasieutbildning som sin högsta 
utbildningsnivå och denna andel har varit i stort sett oförändrad under hela 2000-talet. Andelen personer med 
enbart grundskoleutbildning har däremot minskat från 26 % år 2000 till 14 % år 2017. 

Andelen eftergymnasialt utbildade antas förbli lägre än riksgenomsnittet då färre av länets gymnasieelever på-
börjar högskolestudier i lägre utsträckning. Andelen av länets avgångselever från gymnasiet som inom 3 år på-
börjat högskolestudier har dessutom sjunkit de senaste åren. Bland de som tog examen läsåret 2013/14 gick 36 % 
vidare till högskolestudier inom 3 år, medan mot-svarande andel för riket var 40 %. Länet närmade sig riksgenom-
snittet fram till läsåret 2011/2012, men andelen har därefter fallit. Detta kan hänga samman med att personer som 
tog examen under 2009–2010 i högre utsträckning började på högskola då möjligheter att få arbete var sämre 
men som i dagsläget lättare får arbete. Nedgången i andelen som går vidare till högre studier är större bland 
männen.

Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden och hälsa. Det skiljer 25 % i 
förvärvsfrekvens mellan förgymnasialt (60%) och eftergymnasialt (84%) utbildade i länet och skillnaderna i hälsa 
mellan dessa grupper är också stora. Gymnasiebehörighet är därför en viktig indikator på barns- och ungas förut-
sättningar att etablera sig i samhället och uppnå god hälsa och välbefinnande. Andelen elever med behörighet 
till gymnasieskolan ligger nationellt strax under 90 %. En något högre andel flickor (90 %) uppnår gymnasiebehö-
righet jämfört med pojkar (88 %). Variationen över tid är liten. I länet ligger flickorna i paritet med rikssnittet med-
an andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet är något lägre än rikssnittet. År 2017 lämnade totalt 534 elever 
länets grundskolor utan gymnasiebehörighet. 

Yrkeshögskoleutbildning
Yrkesinriktad gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning är viktiga utbildningsformer för att på ett relativt 
snabbt och flexibelt sätt tillgodose behoven av arbetskraft på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan har byggts ut 
kraftigt under senare år. Antalet yrkeshögskoleutbildningar som beviljats till länet varierar stort mellan åren. Dä-
remot är antalet studieplatser relativt konstant, med mellan 350-450 utbildningsplatser per år. Men det har visat 
sig vara allt svårare att få deltagare till de beviljade utbildningarna. Åren 2013 till 2017 beviljades länet 2080 ut-
bildningsplatser, varav i genomsnitt 25% stod tomma. Det innebär att 4:e utbildningsplats inte har använts under 
perioden. 

Arbetsmarknad
Arbetskraften i Kalmar län består av drygt 111 500 personer. I länet är det 79 % av männen i åldern 20–64 år som 
förvärvsarbetar, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 78 %. Förvärvsfrekvensen i länets kommuner varierar 
stort, mellan 70 % och 84 %. Förvärvsfrekvensen bestäms av strukturella faktorer som befolkningens arbetsför-
måga, dvs. hälsotillstånd och tillgången på arbetstillfällen i olika delar av länet som matchar utbildningen och 
yrkeserfarenheten i befolkningen som bor inom pendlingsavstånd. Andelen nyanlända i befolkningen med lägre 
sysselsättningsgrad förklarar också en del av skillnaderna i förvärvsfrekvens. Andelen i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder i länet har länge varit högre än riksgenomsnittet, medan andelen öppet arbetslösa varit lägre än riksge-
nomsnittet. 

Förvärvsfrekvensen i Kalmar län är något högre än på riksnivå, vilket är en styrka. Bland utrikes födda är förvärvs-
frekvensen dock betydligt lägre än bland inrikes födda och lägre i länet än på riksnivå. Detta förklaras av att rela-
tivt många av de utrikes födda i länet är nyanlända, och att det tar tid för dem att etablera sig på arbetsmarkna-
den. Förvärvsfrekvensen bland utrikes födda ökar dock sedan 2016.
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Förvärvsfrekvensen är betydligt högre bland personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning än bland 
personer med enbart grundskoleutbildning. Skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan gymnasialt och eftergymna-
sialt utbildade är små. Däremot är andelen eftergymnasialt utbildade som arbetar i ett yrke som matchar utbild-
ningens nivå och inriktning betydligt högre än bland gymnasialt utbildade. 

De största branscherna i länet sett till antalet anställda är vård och omsorg, tillverkning och utvinning, handel, ut-
bildning och företagstjänster. Tillverkningsindustrin och vård- och omsorgssektorn dock relativt sett större i länet 
än på riksnivå. Vård- och omsorgssektorn är kvinnodominerad medan tillverkningsindustrin är mansdominerad. 
Eftersom dessa två sektorer är större i länet relativt riket bidrar den ojämlika könsfördelningen inom dessa bran-
scher till att arbetsmarknaden som helhet blir mer könsuppdelad i länet än på riksnivå. 

Industrins dominans medför också en större konjunkturkänslighet. Känsligheten är också större i länets mindre 
kommuner än i de större eftersom många av de små kommunerna är mer beroende av ett fåtal stora arbetsgiva-
re.

Näringslivet i Kalmar län består av ett stort antal små företag fördelat på många branscher och domineras av ett 
fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. En näringsstruktur bestående av många små företag är både en 
styrka och en svaghet för länet. Små företag står för en stor del av de nya arbetstillfällen som skapas, men också 
för en stor del av de som försvinner. Det är i de minsta företagen (0-9 anställda) och de riktigt stora (100-500) där 
antalet anställda ökar mest.

Inom industrin pågår en strukturomvandling där antalet anställda minskar samtidigt som förädlingsvärdena ökar, 
vilket är en följd av att produktionen blir allt mer automatiserad. Antalet anställda ökar främst inom tjänstesek-
torn, och framför allt inom företagstjänster som projektering, samhällsplanering, revisions- och reklambyråer. I 
dessa branscher har ökningarna främst skett i Kalmar och Oskarshamn. Antalet anställda ökar också inom be-
söksnäringen, byggsektorn och livsmedelsindustrin. Ökningarna i dessa branscher är koncentrerade till länets 
större kommuner och till ett fåtal större företag. Besöksnäringen har en något större geografisk spridning men 
är koncentrerad till Ölandskommunerna, Kalmar och Vimmerby kommun. Denna utveckling medför att antalet 
arbetstillfällen minskar i länets mindre kommuner, och främst i inlandet, medan arbetstillfällena ökar i de större 
tätorterna. 

Arbetsmarknadsprognos
Kalmar län har en av landets äldsta befolkningar, och där 10 % av arbetskraften är i åldern 60–64 år. Detta innebär 
att pensionsavgångarna kommer att vara stora framöver. Samtidigt medför en åldrande befolkning en ökad efter-
frågan på välfärdstjänster inom bl.a. vård och omsorg. 

Ungefär 5 000 personer i länet har börjat sitt första arbete varje år under de senaste åren. Det motsvarar 4–5 % 
av arbetskraften. Detta innebär att fler personer i länet kommer att gå i pension än vad det kommer in på arbets-
marknaden. Redan idag har såväl företag som offentlig sektor svårt att rekrytera personal. Merparten av företa-
gen ser kompetensbristen som ett stort tillväxthinder. Svårigheterna att rekrytera leder till att den personal som 
rekryteras i större utsträckning har en lägre kompetens än vad som krävs i yrket. 

Efterfrågan på personer med examen från en eftergymnasial utbildning beräknas öka i Sverige under perioden 
fram till 20351. Då även tillgången på eftergymnasialt utbildade med examen beräknas öka kraftigt väntas till-
gången totalt sett möta efterfrågan. Arbetsmarknadsutsikterna ser dock mycket olika ut för personer med olika 
utbildningar. SCB bedömer att det kommer att råda brist på arbetskraft inom flertalet läraryrken, specialistsjuk-
sköterskor och på eftergymnasialt utbildade inom IT. 

För gymnasialt utbildade bedömer SCB att efterfrågan på personer med yrkesförberedande gymnasial utbild-
ning kommer att öka starkt under kommande år. Tillgången på arbetskraft beräknas minska, vilket ger ett växan-
de underskott på personer med yrkesförberedande gymnasial utbildning. Brist väntas bland annat på gymnasialt 
utbildade inom vård- och omsorg, industri och gymnasieingenjörer. Samtidigt väntas ett överskott på personer 
med en högskoleförberedande gymnasial utbildning. 

Efterfrågan på personer med högst grundskoleutbildning beräknas minska kraftigt under kommande år, samti-
digt som tillgången väntas ligga kvar på ungefär dagens nivå. Detta leder till ett växande överskott av personer 
med högst grundskoleutbildning.

1  SCB, Trender och prognoser 2017.
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Sammanfattning av nuläget 

 � Länet har en åldrande befolkning, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre och yngre. Detta 
medför större behov av vård och andra välfärdstjänster, samtidigt som arbetskraften och skatteintäkterna 
minskar. En god utveckling av sysselsättning och produktivitet i länet är därför avgörande för möjligheterna 
att finansiera befolkningens framtida behov av välfärd.

 � Totalt sett är förvärvsfrekvensen i länet hög, men det är möjligt att öka förvärvsfrekvensen bland utrikes föd-
da, främst nyanlända.

 � För att öka produktiviteten behövs fler arbetstillfällen i länet i branscher inom högteknologisk tillverkning 
och kunskapsintensiva tjänster och det förutsätter en höjd utbildningsnivå i länet.

 � Matchningen mellan arbetsmarknadens behov och utbildningssystemet behöver förbättras och bristyrken 
behöver göras mer attraktiva. Bland annat kan man konstatera att i genomsnitt 25% av utbildningsplatserna 
på yrkeshögskoleutbildningarna inte har använts under 2013-2017.

 � En större arbetsmarknadsregion genom förbättrade pendlingsmöjligheter inom länet och till grannlänen är 
ett sätt att möjliggöra en förbättrad matchning mellan arbete och utbildning.
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Matchning av kompetens- 
behov och utbud
För att öka möjligheterna till kompetensmatchning måste man förstå de olika delarna som kan påverka och un-
derlätta matchningen och se sambanden mellan dem. 

Samband
Arbetsmarknaden har kompetensbehov vilka ska matchas med det kompetensutbud, det vill säga individernas 
utbildning och kompetens, som utbildningssektorn ger. För att utbildningssektorn ska kunna tillhandahålla den 
kompetens som arbetsmarknaden behöver krävs ett nära samarbete och samhandling mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare. Branschorganisationer, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen utgör viktiga aktö-
rer för att underlätta matchningen.
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Prioriteringar

När det gäller kompetensbehoven prioriteras insatser inom två områden. Ett område handlar om regionens 
profilområden, livsmedel, skog, trä, glas, besöksnäring, e-hälsa, energi och miljö samt välfärdstjänster. Inom profi-
lområdena finns en stor andel av länets sysselsatta och det är därför relevant att genomföra insatser för respektive 
bransch för att öka utveckling och tillväxt. Det andra området handlar om att yrken där det finns brist på arbets-
kraft och ett behov av att göra yrkena mer attraktiva, för att locka framförallt ungdomar och utrikesfödda.  Stora 
behov av arbetskraft finns inom vård- och omsorg, utbildning och tekniskt kunnande till industrin.

När det gäller kompetensutbud prioriteras utrikes födda och unga som varken arbetar eller studerar. Dessa 
grupper är i behov av arbete eller utbildning för att undvika utanförskap, vilket är kostsamt både på samhälls- och 
individnivå.

Nyutexaminerade akademiker är en potential för utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor genom en ökad 
kunskapsnivå och möjligheter att höja förädlingsvärdet i näringslivet. De är därför också en prioriterad grupp i 
kompetensutbudet. 

Intressenter
Inom arbetsmarknaden och utbildningssektorn finns ett antal intressenter som antingen har behov av kompetens 
eller som utbildar och ger kompetens. Samarbete mellan dem är nödvändigt för att kompetensförsörjningen ska 
fungera. Varje insats i handlingsprogrammet behöver därför grundas på överenskomna åtaganden mellan berör-
da intressenter. 
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Arbetsprocess
Bilden beskriver arbetsprocessen för en bättre matchning och kompetensförsörjning. Den ska ge stöd för att 
konkretisera nuläget, formulera mål och mått, prioritera insatser som gör det möjligt att nå målen och precisera 
vilka som åtar sig att genomföra insatserna. Insatserna och dess måluppfyllelse ska regelbundet utvärderas och 
erfarenheterna påverka utformningen av det fortsatta arbetet.

Mål

Effektiv  kompetensmatchning mellan utbud och efter- 
frågan

Målet för länets kompetensförsörjning är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden; att ge medborgare 
goda förutsättningar till utbildning och arbete och att ge arbetsgivare möjligheter att anställa arbetskraft för att 
öka tillväxten i länet. Det regionala näringslivet är inne i en stor omställning där globaliseringen och den digitala 
utvecklingen förändrar förutsättningarna. Framgångsfaktorer som bidrar till omställningen handlar om att ta tillva-
ra på idéer och innovationer, en väl fungerande och mindre segregerad arbetsmarknad och effektiv kompetens-
försörjning. Såväl näringslivet som offentlig sektor behöver tillgång till välutbildad arbetskraft. Satsningar behöver 
göras för att bristyrken ska bli mer attraktiva, exempelvis inom vård- och omsorg, teknik och utbildning. 
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Relevant utbildning och kompetens
Relevant utbildning och kompetens är nödvändig för en fungerande kompetensförsörjning. Flexibla utbildnings-
system för ett livslångt lärande behöver utformas, där utbildningar på olika nivåer erbjuds och är tillgängliga i hela 
länet. Ett brett utbud av universitets- eller högskoleutbildning, folkhögskoleutbildning och yrkesutbildning på 
yrkeshögskole- och gymnasienivå behövs för att kunna möta de behov av arbetskraft som finns både på lång och 
kort sikt. Gymnasieutbildning är en förutsättning för att få fler i arbete och att öka andelen som söker sig till högre 
studier.

Barn och unga måste få tillgång till utbildning av hög kvalitet och det behövs goda möjligheter till ett livslångt 
lärande där individens kompetens vidareutvecklas. Studie- och yrkesvägledningen behöver därför stärkas ge-
nom ett nära samarbete med andra inom utbildningssektorn och arbetsmarknaden och ge stöd till ett livslångt 
lärande. För att utbildning och kompetens ska vara relevant behövs ett nära samarbete mellan arbetsmarknaden 
och utbildningsanordnare. Utbildningsnivån och kunskapsinnehållet inom näringslivet behöver också ökas för att 
möta en ökad konkurrens. 

Fler i arbete
Ett viktigt område är att motverka exkludering på arbetsmarknaden och minska risken för utanförskap. Köns-
segregering och brist på mångfald gör att värdefull kompetens och perspektiv riskerar att gå förlorade. Insatser 
behövs för att utveckla fler tillgängliga och flexibla utbildningsformer liksom för välfungerande validering av ut-
ländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Möjligheten att läsa snabbspår för att lära sig svenska är en nödvändighet 
för att klara de flesta jobb på den svenska arbetsmarknaden. Samlad och lättillgänglig information om vilka ut-
bildningar som erbjuds i länet behövs för att underlätta för individen. En jämnare könsfördelning på utbildningar 
inom teknik respektive vård- och omsorg liksom inom traditionellt manliga respektive kvinnliga yrken är viktig att 
uppnå för att öka diversifieringen av arbetskraften. Det behövs ett kontinuerligt arbete för att utbildningar och 
arbetsplatser ska bli tillgängliga för alla. 

Tillgänglig arbetsmarknad
För att kompetensförsörjningen ska fungera behöver ett antal hinder undanröjas. Den fysiska och digitala infra-
strukturen är inte tillräckligt välfungerande i alla delar av länet för att arbetspendling ska fungera eller för att det 
ska vara möjligt att arbeta och studera på distans. Pendlingen till och från länets kommuner ökar, både inom länet 
och till omkringliggande län. Genom förstoring av arbetsmarknadsregionerna förbättras förutsättningarna för 
kompetensförsörjning genom att både antalet arbetstillfällen och antalet arbetstagare ökar. Detta ger förutsätt-
ningar för en bättre matchning mellan utbildning och kompetensbehov, men också för en större branschbredd. 
Antalet pendlare skiljer sig dock kraftigt åt mellan kommunerna, vilket speglar en ojämn tillgång till arbetstillfällen 
och arbetskraft samt tillgång på infrastruktur.

Det finns inget heltäckande system för validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Effektiva processer 
för validering behöver införas så att individer med utländsk utbildning kan etablera sig på arbetsmarknaden så 
snabbt som möjligt. 
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Insatser
Mål: Effektiv kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan
Stärka länets branscher med fokus på livsmedel, skog- och trä, glas, besöksnäring, e-hälsa, energi och miljö samt 
välfärdstjänster. Satsa på bristyrken, bland annat inom teknik, utbildning samt vård och omsorg.

Aktivitet Indikator Tid Processansvar Samarbets- 
partners

Kartlägga kompetensbehov i länet, 
på generell nivå och på branschnivå 

Framtagna besluts-
underlag

Kontinuer-
ligt

Region Kalmar 
län

Arbetsförmedlingen, 
näringslivsorganisa-
tioner

Insatser för att fylla utbildningsplat-
serna på yrkeshögskoleutbildning-
arna

Antal fyllda utbild-
ningsplatser

2021 Region Kalmar 
län

Utbildningsanord-
nare, kommunerna, 
näringslivet

Medverka i utbud och inriktning 
för yrkesvux och  inom kommunal 
vuxenutbildning samt annan yrkes-
utbildning 

Antal fyllda platser 2023 Region Kalmar 
län

Folkhögskolorna, 
kommunerna, nä-
ringslivet

Öka antalet yrkesinriktade utbild-
ningar. Uttalade behov finns inom 
besöksnäring, livsmedel och vård 
och omsorg

Antal yrkesutbild-
ningar

2023 Region Kalmar 
län

Kommunerna, 

folkhögskolorna, 
näringslivet

Utreda införandet av ett kompe-
tenscenter för yrken inom kollektiv-
trafiken Genomförd kartlägg-

ning

2022 Region Kalmar 
län

Utbildningsanordna-
re, kommunerna

Öka ungdomars kännedom om 
utbildningar och yrken, samarbete 
med  studie- och yrkesvägledare

Ungdomars känne-
dom om utbildnings- 
och yrkesval

2022 Region Kalmar 
län

Kommunerna, ut-
bildningsanordnare, 
näringslivet
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Mål: Relevant utbildning och kompetens
Ökat kunskapsinnehåll i näringsliv och offentlig sektor, höjd utbildningsnivå och ökade möjligheter till livslångt 
lärande.

Aktivitet Indikator Tid Ansvarig Samarbetspart-
ners

Bidra till att utveckla kunskapsmiljöer 
inom exempelvis e-hälsa, vatten och 
livsmedel

Antal kunskapsmiljöer 2023 Region Kalmar län Linnéuniversitetet, 
Region Kalmar, 
Kalmar Science 
Park, näringslivet

Traineeprogram för nyutexaminerade 
studenter från högskola och universitet

Genomfört pilotpro-
jekt för traineepro-
grammet

2023 Näringslivet Region Kalmar, 
kommunerna, 
näringslivet

Vidareutveckling och kvalitetssäkring 
av teknikcollege och vård- och om-
sorgscollege

Kontinuerligt sam-
arbete med arbets-
givare genom hela 
utbildningen

2021 Teknikcollege, vård-
college

Region Kalmar 
län, kommunerna, 
näringslivet

Undersöka möjligheterna att starta ett 
livsmedelscollege, samarbete mellan 
naturbruks- och restaurangutbildning 
på gymnasienivå

Kartläggning genom-
förd

2022 Region Kalmar län Region Kalmar län, 
näringslivet, Hus-
hållningssällskapet

Aktiviteter för att öka barns- och ungas 
intresse för naturvetenskap och teknik

Ökat intresse för tek-
nik och utveckling hos 
grundskoleelever

2021 Kommunförbundet Region Kalmar 
län, kommunerna, 
näringslivet
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Mål: Fler i arbete
Förbättrad integration av nyanlända, minskat utanförskap hos utsatta grupper, bland annat unga som varken ar-
betar eller studerar samt minskad könssegregering på arbetsmarknaden.

Aktivitet Indikator Tid Ansvarig Samarbets- 
partners

Öka antalet snabbspår i 
svenska för nyanlända med 
yrkesutbildning

Ökat antal snabbspår i 
svenska

2021 Folkhögskolorna Kommunerna, folk-
högskolorna

Informationsinsatser för att 
uppnå en jämnare könsför-
delning på utbildningar inom 
teknik respektive vård- och 
omsorg

Jämnare könsfördelning på 
utbildningarna

2023 Region Kalmar län Kommunförbundet, 
kommunerna, utbild-
ningsanordnare

Samlade informationsinsats-
er om utbildningsutbudet i 
länet

Ökad kännedom om möj-
ligheter att studera i Kalmar 
län

2023 Region Kalmar län Kommunerna, ut-
bildningsanordnare

Öka förutsättningar för att 
fler blir behöriga till högre 
studier

Högre andel med godkän-
da gymnasiebetyg

2023 Folkhögskolorna Kommunförbundet, 
kommuner
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Mål: Tillgänglig arbetsmarknad
Hinder för bedömning av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet liksom för distansarbete och distansstudier 
behöver undanröjas.

Aktivitet Indikator Tid Ansvarig Samarbetspartners

Etablera effektiva strukturer 
för validering

Kortare handläggningstider 
och åtgärder för att un-
derlätta komplettering av 
studier

2020 Region Kalmar län Kommunerna, ut-
bildningsanordnare

Öka möjligheterna till dis-
tansutbildning genom lär-
centra

Antal studenter och antalet 
utbildningar

2021 Lärcentra Region Kalmar län

Kartlägga möjligheterna att 
etablera lärcentra på folkbib-
lioteken

Genomförd kartläggning 2023 Regionbiblioteket Folkbiblioteken

Förbättrade möjligheter till 
distansarbete

Genomförd kartläggning 2021 Region Kalmar län Kommunerna, 
näringslivsorganisa-
tioner

Fungerande arbetspendling Kollektivtrafik - antal av-
gångar och kortare restid

2023 Region Kalmar län Kalmar kollektivtra-
fik, näringslivsorga-
nisationer, kommu-
nerna
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Begäran om yttrande över förslag till handlingsprogram 
för kompetensförsörjning 2020-2022 

Regionstyrelsen beslutade den 18 juni 2019 att remittera förslag till 

handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022. 

Kunskap och kompetens är ett av de strategiskt viktiga områdena i Klimat att 

växa i - regional utvecklingsstrategin för Kalmar län. En ökad 

utbildningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar 

tillväxt. För att nå de gemensamma målen inom kunskap och kompetens 

krävs ett strategiskt samarbete mellan flera olika aktörer i Kalmar län. 

Förslaget till handlingsprogram har tagits fram av Region Kalmar län 

tillsammans med olika aktörer för att förtydliga detta samarbete. 

Programmet ska förtydliga den regionala utvecklingsstrategins innehåll om 

kompetensförsörjning, prioritera länets insatser till och med 2022 samt skapa 

ett länsgemensamt underlag för prioriteringarna. Programmet ska även 

tydliggöra roller, ansvar och åtaganden för utbildningsanordnare, 

arbetsgivare, kommuner och regionen för att skapa bättre förutsättningar för 

arbetsgivares och individers kompetensförsörjning. Det ska därutöver 

definiera viktiga områden och insatser för att förbättra länets 

kompetensförsörjning, samt ge stöd för att insatser löpande lyfts fram, 

genomförs och följs upp.  

Förslaget till handlingsplan och remissförfarandet har diskuterats med 

kommunledningarna i Kalmar län vid länsberedningens möte den 5 juni 

2019. 

Handlingsprogrammet remitteras till länets kommuner, Arbetsförmedlingen, 

Kommunförbundet, utbildningsaktörer samt näringsliv för förankring samt 

för att fånga upp eventuella kompletterande synpunkter. Synpunkter 

lämnas senast den 15 oktober 2019. 

Anvisningar för remissinstanser 

Synpunkter skickas digitalt i Word- och PDF-format till 

region@regionkalmar.se senast den 15 oktober 2019. 

Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden och länsberedningen 

behandla ärendet innan handlingsprogrammet fastställs av regionfullmäktige. 

När handlingsprogrammet är fastställt av regionfullmäktige kommer det 
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skickas till kommunerna i Kalmar län med rekommendation att ställa sig 

bakom detsamma. 

Frågor om remissen besvaras av Sofia Moestedt, basenhetschef 

samhällsplanering och tillväxt kansli (0480-448 368; 

sofia.moestedt@regionkalmar.se). 

 

Enligt uppdrag 

Johan Jarl 

Sekreterare regionstyrelsen 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020 

– 2022. 

 Protokoll från regionstyrelsens beslut om remittering av 

handlingsprogrammet skickas efter justering. 

 

Sändlista: 

Kommuner i Kalmar län 

Arbetsförmedlingen 

Kommunförbundet Kalmar län 

Utbildningsaktörer 

Näringsliv 
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Offentliga sammanträden för kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 

För att öka öppenheten föreslås att kommunstyrelsens sammanträden från 
och med januari 2020 ska vara offentliga i den utsträckning som 
kommunallagen tillåter.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 oktober 2019.   

Ordförandens överväganden 

Överväganden ordförandens huvudförslag 

Enligt kommunallagen 6 kap. 25 § får en nämnd besluta att dess 
sammanträden ska vara offentliga, om kommunfullmäktige har medgett det. 

I samma paragraf anges också att ärenden som avser myndighetsutövning 
eller som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess alltid ska behandlas 
inom stängda dörrar. 

De ärenden som beslutas av kommunstyrelsen är ofta av intresse för en bred 
allmänhet och det är relativt sällan som ärenden som avser myndighets-

utövning eller som omfattas av sekretess behandlas i kommunstyrelsen. När 
sådana ärenden ändå finns på dagordningen får inte sammanträdet vara 
offentligt under den del då dessa ärenden behandlas.  

När offentliga sammanträden införs behöver vissa praktiska frågor hanteras. 
Sammanträdena behöver offentliggöras på ett tydligt sätt så att allmänheten 

enkelt kan få reda på tid och plats för sammanträdena och även vilka ärenden 
som ska behandlas. Dessutom behöver det finnas rutiner för vad som ska 
göras om det kommer fler besökare än som ryms i sammanträdeslokalen. 

Dagordningen behöver planeras så att ärenden som ska behandlas inom 
stängda dörrar hålls ihop så att åhörare inte behöver lämna rummet vid flera 

olika tillfällen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut omfattar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 
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Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens sammanträden ska från och med januari 2020 vara 
öppna för allmänheten i den utsträckning som kommunallagen tillåter. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram de rutiner som behövs för 

offentliga sammanträden.   

Matilda Wärenfalk 

Kommunstyrelsens ordförande  

Fattat beslut expedieras till: 

Kommundirektören 
Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
Kommunikation 
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Byte av dataskyddsombud för Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 
som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är 
varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta 

vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunen har dataskyddsombud som en tjänst från kommunalförbundet 

Sydarkivera. Avtalet som ligger till grund för Sydarkivera som 
dataskyddsombud sades upp i september och kommer löpa ut vid årsskiftet. 
Efter det kommer varje nämnd inte ha något dataskyddsombud. 

Varje nämnd måste ha ett dataskyddsombud. Att inte ha ett 
dataskyddsombud skulle strida mot GDPR och kan föranleda både kritik och 

sanktionsavgifter från tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Förvaltningen lägger därför fram ett förslag för varje nämnd att utse vem 
som ska vara nytt dataskyddsombud. Det nya dataskyddsombudet kommer 

att ta över rollen vid årsskiftet. Detta ska också meddelas till 
tillsynsmyndigheten. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Nämnden kan utse en annan person till dataskyddsombud. 

Denna person behöver i så fall inneha lämplig erfarenhet och kunskap för att 
kunna utföra sina uppgifter hos kommunen. Detta inbegriper men är inte 

begränsat till: inspektioner och granskningar av kommunens rutiner för 
dataskydd, genomföra riskbedömningar vid upphandlingar av nya system 
och införande av nya personuppgiftsbehandlingar. Omformulerat så har 

dataskyddsombudets arbetsuppgifter stor påverkan på hur kommunen arbetar 
med personuppgifter. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Ulf Gustavsson, utredare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i 
Mörbylånga kommun.  

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Sam Samuelsson 
Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Dataskyddssamordnare 
Dataskyddsombud 
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Integritetspolicy 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till integritetspolicy har tagits fram. Kommunstyrelsen ska enligt 
1 § i sitt reglemente bland annat besluta om övergripande styrdokument som 
rör tillämpningen av dataskyddsförordningens regler. Kommunstyrelsens 

beslut blir bindande för hela den kommunala organisationen i Mörbylånga 
kommun.   

Beslutsunderlag 

Förslag till integritetspolicy, daterad den 24 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunen behöver ha en integritetspolicy som främst riktar sig till de 
medborgare vars personuppgifter behandlas av kommunen. 

Integritetspolicyn ska publiceras på kommunens webbplats så att den är 
tillgänglig för var och en på ett enkelt sätt.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inte några alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till integritetspolicy antas.  

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Dataskyddssamordnaren 
Verksamhetsstöd – kommunkansliet 

Kommunikation 



 

 
 

 
 
Dokumentansvarig 
Ulf Gustavsson, 0485-471 57 

ulf.gustavsson@morbylanga.se 

POLICY 
Sida 

1(6) 

Datum 

2019-09-24 

Dnr 

KS 2019/000433 

Beslutande 

Kommunstyrelsen 

Beteckning 

 

Handbok 

 

Giltighetstid 

2020-01-01 – tills vidare 

Aktualitetspröv ning/rev idering senast 

2023 

Dokumentkategori 

 

  

Dokumentkoppling 

 
  

Integritetspolicy 
 



Mörbylånga kommun 

Datum 
2019-09-24 

Dnr 

KS 2019/000433 

Sida 

2(6) 
 

 

Mörbylånga kommun hanterar en stor mängd personuppgifter i många olika 

verksamheter. Denna hantering av personuppgifter är nödvändig för att 
kommunen ska kunna utföra sina uppgifter men kan samtidigt vara en risk 
för enskildas integritet om den inte sköts på ett korrekt och lagligt sätt.  

I denna policy redovisas delar av det regelverk som finns och hur det 
tillämpas av Mörbylånga kommun. 

Allmänna dataskyddsförordningen 

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om när och hur 
man får behandla personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen den 25 

maj 2018 och gäller i hela EU. 

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personers integritet men också att 

säkerställa ett fritt flöde av personuppgifter inom EU för att upprätthålla den 
inre rörligheten.  

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Dessutom 
finns ett antal så kallade registerlagar med specifika regler för olika 

verksamheters hantering av personuppgifter, till exempel för hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är uppgifter som på något sätt kan kopplas till en levande 
fysisk person. Det kan vara direkt utpekande uppgifter som namn eller 

personnummer men också andra uppgifter som till exempel 
fastighetsbeteckning, IP-nummer eller telefonnummer. Även bilder på 
personer som kan identifieras är personuppgifter.  

Vad avses med behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter är enligt GDPR i stort sett allt som man kan 

göra med personuppgifterna. Till exempel insamling, registrering, spridning, 
bearbetning eller lagring av uppgifterna.  

Mörbylånga kommuns hantering av personuppgifter 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt reglerna i GDPR och 
kommunen vidtar de åtgärder som behövs för att personuppgifterna ska 

skyddas i tillräcklig omfattning.  

Personuppgiftsansvar 

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och har ansvaret för att 

personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. De nämnder som för 
närvarande finns i Mörbylånga kommun är kommunstyrelsen, kultur- och 

tillväxtnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 
utbildningsnämnden och valnämnden. Utöver dessa nämnder är även de 
kommunala revisorerna personuppgiftsansvariga för sin verksamhet. 

Den som har synpunkter på hur kommunen behandlar personuppgifter ska i 
första hand vända sig till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Den 

som önskar kontakt med den personuppgiftsansvarige kan ta kontakt via e-
post kommun@morbylanga.se eller via telefon 0485-47 000 vx. 

mailto:kommun@morbylanga.se
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Dataskyddsombud 

Den som har ytterligare frågor eller synpunkter på Mörbylånga kommuns 
hantering av personuppgifter kan även kontakta kommunens 
dataskyddsombud, Ulf Gustavsson. Kontakt med datsskyddsombudet kan 

ske via e-post dataskyddsombud@morbylanga.se eller via telefon 0485-
471 57.  

Rättslig grund för behandlingarna 

Enligt GDPR måste det finnas en rättslig grund för att man ska få behandla 
personuppgifter. Den rättsliga grund som främst används av kommunen är 

att behandlingen görs för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse 
eller som utgör myndighetsutövning. En behandling kan också vara 

nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av 
avtal. Ibland kan det vara så att behandlingen sker med stöd av samtycke 
från den registrerade.  

Anledning till att behandla personuppgifter 

Det finns många anledningar till att Mörbylånga kommun behöver behandla 

personuppgifter. Det kan till exempel vara vid ansökan om bygglov, bistånd, 
tillstånd enligt miljöbalken eller förskoleplats. Det kan också vara när en 
myndighet utövar tillsyn, för journaler inom vård, omsorg eller socialtjänst 

eller när kommunen tar emot synpunkter och klagomål. Det är också 
nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med att man träffar olika 

avtal, till exempel om anställning, markupplåtelser eller uthyrning av 
båtplatser. Det finns också en skyldighet för kommunen att diarieföra vissa 
handlingar och att behandla personuppgifter för statistik- och arkivändamål.  

Vilka kan komma att få del av personuppgifterna? 

De anställda inom kommunen som behöver personuppgifter för att kunna 

utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna. Tryckfrihetsförordningens 
regler om allmänna handlingar gör att alla som begär att få ta del av 
offentliga uppgifter i allmänna handlingar kommer att få tillgång till de 

personuppgifter som finns i dessa handlingar. 

Dessutom kan kommunen komma att lämna personuppgifter till andra 

myndigheter som Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan 
eller Polisen i den utsträckning som kommunen är skyldiga till det enligt 
gällande lagstiftning. 

En del personuppgifter behandlas med hjälp av personuppgiftsbiträden, till 
exempel olika leverantörer av IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden och 

deras underleverantörer kan ibland komma att få del av en del av de 
personuppgifter som hanteras av kommunen.  

Lagring av personuppgifter 

Enligt GDPR får personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt i 
förhållande till det ändamål som finns med behandlingen. När 

personuppgifter inte längre behövs för verksamheten kommer bara de 
uppgifter som bevaras enligt de arkivregler som gäller att finnas kvar medan 
övriga uppgifter kommer att gallras. Gallring innebär att uppgifterna förstörs 

och inte längre finns kvar hos kommunen.  

mailto:dataskyddsombud@morbylanga.se
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Insamling av personuppgifter 

Många personuppgifter samlas in direkt från den registrerade själv i samband 
med att man har kontakt med kommunen till exempel vid en ansökan, ett 
klagomål eller i något annat sammanhang. Det kan till exempel vara 

uppgifter som namn, adress, telefonnummer, personnummer, kontonummer 
eller inkomstuppgifter.  

Ibland samlas också personuppgifter in från någon annan än den registrerade 
själv. Uppgifter kan komma från offentliga register, från andra myndigheter 
eller från föreningar.  

När den registrerade har kontakt med kommunen kan personuppgifter 
komma att behandlas och samlas in i de tekniska system som används för 

kommunikation, till IP-adress eller det telefonnummer som man ringer ifrån. 

Anonymitet eller skyddad identitet 

I vissa fall har man rätt att kontakta kommunen anonymt. Om man vill vara 

anonym måste man se till att man inte lämnar några personuppgifter till 
kommunen eftersom de uppgifter som kommunen har tillgång till kan bli 

offentliga och ska då enligt offentlighetsprincipen på begäran lämnas ut. Om 
man ringer till kommunen så kan man behöva ställa in sin egen telefon så att 
det egna telefonnumret inte kan ses av mottagaren. Man bör också tänka på 

att många e-postadresser är sådana att de visar för mottagaren vem det är 
som skickat meddelandet.  

Den som har skyddad identitet men behöver lämna vissa personuppgifter till 
kommunen ska upplysa mottagaren av uppgifterna om att man har skyddad 
identitet så myndigheten kan hantera personuppgifterna på ett korrekt sätt.  

Skydd av personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas skyddas med hjälp av olika 

säkerhetslösningar beroende på hur känsliga uppgifterna är. För att 
säkerställa att rätt skyddsnivå används görs en bedömning av hur känsliga 
uppgifterna är i en viss behandling och därefter avgörs vilka skyddsåtgärder 

som behöver vidtas.  

Mörbylånga kommun säljer inte personuppgifter som behandlas av 

kommunen till tredje part. Däremot kan olika aktörer via de plattformar som 
används samla in personuppgifter utan att Mörbylånga kommun varken 
känner till eller kan påverka det. 

Sociala medier 

Om man använder sociala medier, exempelvis Facebook, för att kontakta 

Mörbylånga kommun överförs alltid information och personuppgifter till 
tredje part, det vill säga det företag eller den organisation som driver det 
sociala mediet. Man bör därför aldrig skicka känslig information via sociala 

medier.  

Den registrerades rättigheter 

GDPR reglerar flera olika rättigheter för den registrerade. Dessa rättigheter 
innebär i de flesta fall också skyldigheter för den som behandlar 
personuppgifter.  
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Rätt att bli informerad 

Mörbylånga kommun har i de flesta fall en skyldighet att informera den vars 
personuppgifter ska behandlas om att uppgifterna behandlas och varför de 

behandlas. Denna information lämnas på olika sätt. En kort allmän 
information finns på olika blanketter som används för att göra ansökningar, 

lämna förslag eller klagomål eller något annat. I den informationen hänvisas 
även till kommunens hemsida för en mer detaljerad information. På 
kommunens hemsida finns även generell information om hur 

personuppgifter behandlas.  

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter om sig 

själv som behandlas av kommunen. Om man vill ha ett registerutdrag som 
visar vilka uppgifter som behandlas ska det ske skriftligt (e-post eller brev) 
och begäran skickas antingen till e-postadressen kommun@morbylanga.se 

eller till kommunens postadress Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga. 

Eftersom kommunen måste säkerställa att det är rätt person som får del av 

uppgifterna så krävs det att man kan legitimera sig när handlingarna hämtas 
ut. Handlingarna kan hämtas på kommunkontoret i Mörbylånga. Om 
handlingarna ska skickas med post så skickas handlingarna till personens 

folkbokföringsadress som rekommenderat brev och måste kvitteras av den 
som har begärt registerutdraget.  

Den som även vill ha de handlingar där personuppgifterna förekommer kan 

begära att få del av dem med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om 
allmänna handlingar eller med stöd av förvaltningslagens regler om rätt till 

insyn för den som är part i ett ärende.  

Rättelse av personuppgifter 

Kommunen ska alltid se till att de uppgifter som behandlas är riktiga. Men 
om vissa uppgifter ändå är felaktiga får den registrerade begära av 

kommunen att uppgifterna ska rättas.  

Rätt att få personuppgifter raderade 

I GDPR finns en rätt att under vissa förutsättningar få sina personuppgifter 
raderade hos den som behandlar uppgifterna. Rätten att få personuppgifter 

raderade är begränsad och det är endast undantagsvis som den rätten kan 
användas för personuppgifter som behandlas av en kommun. Uppgifter som 

finns i allmänna handlingar kan inte raderas, inte heller uppgifter som 
behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt den 
lagstiftning som finns.  

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandling 

Den registrerade har rätt att invända mot de behandlingar av personuppgifter 
som görs med stöd av att de utgör allmänt intresse eller myndighetsutövning. 
Kommunen får då inte fortsätta att behandla personuppgifterna om 

kommunen inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för 
behandlingen som väger tyngre än den registrerades intresse och rättigheter 

eller om behandlingen behövs för att säkerställa rättsliga anspråk.  

Om invändning görs mot att personuppgifterna används för direkt 
marknadsföring får inte kommunen använda uppgifterna för detta ändamål.  

mailto:kommun@morbylanga.se


Mörbylånga kommun 

Datum 
2019-09-24 

Dnr 

KS 2019/000433 

Sida 

6(6) 
 

 

Dataportabilitet 

Om en behandling av personuppgifter grundas på samtycke eller för att 
fullgöra ett avtal kan de registrerade begära att få sina personuppgifter 

överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller bara för 
uppgifter som den registrerade själv lämnat till kommunen.  

Rätt att lämna klagomål eller överklaga beslut 

Som tidigare nämnts i denna policy kan man vända sig till kommunen eller 
till dataskyddsombudet om man har synpunkter på behandlingen av 
personuppgifter. Om man inte är nöjd kan man också vända sig till 

Datainspektionen för att få hjälp. På Datainspektionens hemsida finns 
information om hur man gör för att klaga på hur personuppgifterna 

behandlas. 

Om någon är missnöjd med beslut rörande personuppgiftsbehandling som 
fattats av någon myndighet inom kommunen så kan den personen överklaga 

beslutet till allmän förvaltningsdomstol. 
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Revidering av kultur- och tillväxtnämndens reglemente 

Beskrivning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 
organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 
gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 
reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 
3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att näringsliv och landsbygdsutveckling, mark- och 

exploateringsfrågor samt världsarvsfrågor flyttas från kultur- och 
tillväxtnämnden till kommunstyrelsen.  

Samtliga dessa områden är strategiskt viktiga frågor som lämpligen hanteras 
av kommunstyrelsen. Det var ingen självklarhet i organisationsberedningen 
att de här frågorna skulle hanteras av kultur- och tillväxtnämnden men till 

slut valde man den modellen. Nu har tydliga signaler kommit om att det vore 
bättre att frågorna istället hanteras av kommunstyrelsen. 

En ny verksamhet har tillkommit under 2019 som inte finns med i någon 
nämnds ansvar, nämligen Eketorps borg. Kommunen har i år tagit över 
driften av borgen och förslaget är att drift och andra frågor som rör Eketorps 

borg i fortsättningen ska skötas av kultur- och tillväxtnämnden. 

Utöver detta finns också ett förslag om att ge nämndens presidium rätt att 

besluta om deltagande i olika konferenser, studieresor, utbildningar och 
liknande för ledamöter och ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte 
för nämndes ordförande vars deltagande föreslås beslutas av 

kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inte att det finns några alternativa förslag till beslut annat 
än att avslå förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget påverkar inte något av perspektiven i § 2 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden antas.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 
Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för kultur- och 
tillväxtnämndens arbete. 

§ 1 Allmänt om kultur- och tillväxtnämndens uppgifter 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de 
områden som kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för både var för sig och 

gemensamt kan bidra till kommunens tillväxt. 

Kultur- och tillväxtnämnden har ett samordningsansvar för frågor som 
stärker tillväxten i kommunen också i de delar där ansvaret för verksam-

heterna finns i andra nämnder. Samordningsansvaret fullgörs främst genom 
arbetet i plangruppen och i arbetsgruppen för samverkan men kan även ske 

på annat sätt. Samordningsansvaret innebär inte någon möjlighet för kultur- 
och tillväxtnämnden att fatta beslut i frågor som rör andra nämnders verk-
samhet. Kultur- och tillväxtnämnden har rätt att begära information från 

övriga nämnder i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra 
samordningsansvaret. 

Kultur- och tillväxtnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som 
inbegrips i nämndens ansvarsområde. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens 

uppdrag behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Kultur- och tillväxtnämndens mandat är begränsat genom att kommun-

styrelsen fått befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas 
verksamhet i den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Kultur- och tillväxtnämndens uppdrag 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Kommunens kulturverksamhet, innefattande allmän kulturverksamhet, 

världsarvet, folkbibliotek, skolbibliotek och kulturskola. 

 Drift och avtalsfrågor gällande Eketorps borg.  

 Främja kommunens kulturliv och bildnings- och studieverksamhet. 

 Ansvara för kommunens konstsamlingar och liknande samt för 

kommunens konstinköp. 

 Stöd till föreningar verksamma i kommunen. 

 Fritidsfrågor, innefattande fritidsgårdar, vandrings- och cykelleder, 
sporthallar och andra motionsanläggningar och friluftsbad. Nämndens 

ansvar innefattar inte lokaler som är en del av andra nämnders ordinarie 
verksamhetslokaler. 

 Främja förutsättningarna för en god fritid i kommunen präglad av ett 

brett utbud av aktiviteter. 

 Särskilt se till och stödja ungdomars behov av kultur- och fritids-

aktiviteter.  

 Arbeta för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- 

och fritidsverksamhet. 

 Arbeta för att tillgängliggöra kommunens varierande natur. 
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 Näringslivs- och landsbygdsutveckling. 

 Integrering av nyanlända. 

 Arbetsmarknadsfrågor med särskilt fokus på att stärka de som står långt 

från arbetsmarknaden.  

 Mark- och exploateringsfrågor inbegripet att lämna förslag till kommun-

styrelsen angående inköp eller försäljning av mark och fastigheter. 

 Infrastrukturfrågor inbegripet tillgången till bredband i hela kommunen. 

 Trafikfrågor inbegripet kollektivtrafik.  

 På kommunstyrelsens uppdrag förvalta lokaler, mark och andra 

fastigheter som inte förvaltas av någon annan. Uppdragen regleras i 
förvaltningsavtal. 

 Upplåtande av allmän platsmark. 

 Se till att underhålls- och driftplaner upprättas och följs för kommunens 

fastigheter och anläggningar. 

 Skötsel, drift och utveckling av kommunens hamnar. 

 VA-frågor inbegripet vattenskyddsområden. 

 Fjärrvärme. 

 Skötsel och utveckling av gator och vägar samt parker och övriga 
allmänna platser. 

 För kommunens räkning ansvara för renhållningsfrågor samt sköta 
renhållning som är kommunens ansvar och som inte ska skötas av någon 

annan. 

 Vara samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- 

och anläggningsverksamhet. 

 Frågor som rör samfällighetsföreningar som vägföreningar och 

vägsamfälligheter samt beslut om bidrag till enskild väghållning. 

 Svara för kommunens grundläggande kartförsörjning. 

 Vara arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 

 Vara trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av kultur- och tillväxtnämnden ska vara till-
räckligt beredda och hela kultur- och tillväxtnämnden ska ha tillgång till 

beslutsunderlaget senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säker-
ställa att ärenden och handlingar kommer till ledamöternas kännedom i 
tillräckligt god tid så ska kultur- och tillväxtnämnden inför varje år när beslut 

fattas om sammanträdesdatum även besluta om hur lång tid före ett sam-
manträde ärenden och handlingar ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är 

att inget ärende som lämnats in efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på 
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dagordningen. Ordföranden får i undantagsfall besluta att ta med ett ärende 

som inte lämnats in i tid om ärendet är mycket brådskande. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och tillväxtnämnden att besluta i 

följande grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 
mål och ärenden där kultur- och tillväxtnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till kultur- och 
tillväxtnämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

§ 5 Kultur- och tillväxtnämndens förhållande till den 
gemensamma förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen (kommun-
styrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Kultur- och tillväxtnämnden 
har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till kultur- och tillväxtnämndens behov och synpunkter när det 
gäller förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och 

med vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar kultur- 
och tillväxtnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 
är ansvarig för att kultur- och tillväxtnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 
kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på budget-

arbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 
kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Kultur- och tillväxt-

nämndens presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 
kultur- och tillväxtnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 
uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska följa de anvisningar de får av kommun-
styrelsen för hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska 

lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäk-
tige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden 
i juni respektive oktober. 
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§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom kultur- och 

tillväxtnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 
den anser behöver vidtas. Om kultur- och tillväxtnämnden inte följer de råd 

eller anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 
utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör kultur- och tillväxtnämnden verksamhet. Om frågan gäller 
något som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 
kultur- och tillväxtnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett 

ärende till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till kultur- 
och tillväxtnämnden.  

§ 9 Kultur- och tillväxtnämndens sammansättning 

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Kultur- och tillväxtnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland kultur- och tillväxtnämndens ledamöter för 
varje mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ord-

förande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 
i frågor som ingår i kultur- och tillväxtnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i kultur- 
och tillväxtnämnden får tillräckligt med den utbildning och information om 

lagstiftning, kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna 
utföra sitt uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som 
ska delta i arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens 

eget deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Kultur- och tillväxtnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar kultur- och tillväxtnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kultur- 
och tillväxtnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 
kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan 

ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör 
som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
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vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turord-

ningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och som 
inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in i 
stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 
tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in er-
sättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 
om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Kultur- och tillväxtnämnden sammanträder på dag och tid som kultur- och 
tillväxtnämnden bestämmer. Sammanträde kan, om kultur- och tillväxt-
nämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 
som planen avser. 
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§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 
ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 
de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 
för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 
tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 
sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 20 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med kultur- och tillväxtnämnden sker med ordföranden, 
kommundirektören eller annan anställd som kultur- och tillväxtnämnden 

bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och 

tillväxtnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för 
denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller 

annan anställd som kultur- och tillväxtnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer kultur- och tillväxtnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 
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§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 
gällande bestämmelser. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 
annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till kultur- och 
tillväxtnämnden för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att kultur- och tillväxtnämnden kan fatta 
beslut inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden 

av mer komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, 
dock inte längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och kultur- och tillväxtnämnden får ge förslagsställaren 
möjlighet att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. Kultur- och tillväxtnämnden ska i tid 

lämna underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Kultur- och tillväxtnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i kultur- och tillväxt-

nämnden, presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 
kan delegeras till kultur- och tillväxtnämndens ordförande, främst när 
ärendena behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av 

den politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av kultur- och 
tillväxtnämnden i sin helhet. 
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§ 138 Dnr KTN 2019/000496  

Remiss - Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens 
reglemente (MBLAFS) 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 
organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 
gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 
reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 

3 september 2019.  
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar på att följande svar lämnas till kommunstyrelsen: 
”Världsarvsfrågor ligger naturligt nära Eketorp borgs verksamhet och 

kulturfrågor i stort. Kultur- och tillväxtnämnden menar att dessa frågor 
därför bör stanna inom kultur-och tillväxtnämndens ansvarsområde.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Pär Palmgrens yrkande 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Följande remissvar överlämnas till kommunstyrelsen: 

”Världsarvsfrågor ligger naturligt nära Eketorp borgs verksamhet och 

kulturfrågor i stort. Kultur- och tillväxtnämnden menar att dessa 
verksamheter därför bör hållas samman inom kultur-och 

tillväxtnämndens ansvarsområde. Nämnden ställer sig alltså inte bakom 
förslaget avseende flytt av världsarvsfrågor”  

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 240 Dnr KS 2019/000438  

Remiss - Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska organisa-
tionen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det gäller 
nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och som berör 

kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 
för kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 3 

september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden remitteras 
till kultur och tillväxtnämnden för yttrande senast den 25 oktober 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och tillväxtnämnden 
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Revidering av Kommunstyrelsens reglemente   

Beskrivning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 
organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 
gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kommunstyrelsen finns angivna i förslaget till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 3 
september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att näringsliv och landsbygdsutveckling, mark- och 

exploateringsfrågor samt världsarvsfrågor flyttas från kultur- och 
tillväxtnämnden till kommunstyrelsen.  

Samtliga dessa områden är strategiskt viktiga frågor som lämpligen hanteras 
av kommunstyrelsen. Det var ingen självklarhet i organisationsberedningen 
att de här frågorna skulle hanteras av kultur- och tillväxtnämnden men till 

slut valde man den modellen. Nu har tydliga signaler kommit om att det vore 
bättre att frågorna istället hanteras av kommunstyrelsen. 

För att underlätta hanteringen av frågor som rör kommunens roll som 
arbetsgivare föreslås att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att 
bereda frågor som rör arbetsgivarpolitiken enligt § 7 i kommunstyrelsens 

reglemente.  

Utöver detta finns också ett förslag om att ge nämndens presidium rätt att 

besluta om deltagande i olika konferenser, studieresor, utbildningar och 
liknande för ledamöter och ersättare i nämnden. Kommunstyrelsens 
ordförande ges också i uppdrag att besluta om sådant deltagande för samtliga 

nämndsordföranden i kommunen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inte att det finns några alternativa förslag till beslut annat 
än att avslå förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget påverkar inte något av perspektiven i § 2 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 
Författningssamlingen 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för kommunstyrelsens arbete. 

§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett övergripande helhetsansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning, inbegripet den omvärldsbevakning som behövs, samt 

för förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, 
inbegripet gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också 

ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. I uppsiktsplikten ingår att följa upp hur 

nämnderna når uppsatta mål. Återrapportering ska ske till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut som rör andra nämnders 

verksamhet: 

1. Allmänt inköpsstopp under högst tre månader i taget, samt dispenser från 

ett sådant inköpsstopp. 

2. Vilken bemanning som ska finnas inom andra nämnders 
verksamhetsområden. 

3. Beslut om huruvida befintliga styrdokument ska revideras. 

4. Vilka verksamhetssystem som ska användas i kommunen. 

5. Omfördelning av pengar mellan olika verksamhetsområden inom en 
nämnd. 

6. Förändringar av olika resursfördelningssystem som inte ska göras av 

kommunfullmäktige. 

7. Avgöra kompetenstvister mellan andra nämnder om inte 

kommunstyrelsen själv är en del av tvisten. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut i följande ärenden som rör andra 
nämnders verksamhet: 

1. Övergripande styrdokument som reglerar krishantering, säkerhetsfrågor, 
informationssäkerhetsfrågor och frågor som rör tillämpning av 

dataskyddsförordningens regler. 

2. I förekommande fall riktlinjer för hur övergripande styrdokument som 
antagits av kommunfullmäktige ska tillämpas i den kommunala 

verksamheten. 

3. Regler för att tillämpa paragraf 2, 3 och 9 i detta reglemente i samtliga 

nämnder. 

Kommunstyrelsen har en övergripande styrfunktion och ska därmed 
samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen samt se 

till att beslut blir verkställda i rätt tid.  

Förutom de uppgifter som anges i detta reglemente ansvarar 

kommunstyrelsen också för alla uppgifter som inte lagts på någon annan 
nämnd. 
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§ 2 

Som ett led i kvalitetssäkringen av de beslut som fattas ska kommunstyrelsen 
se till att det finns rutiner som beskriver vilka konsekvenser varje beslut får 
för nedanstående perspektiv. 

 Folkhälsa 

 Trygghet och säkerhet 

 Funktionshinder 

 Integrering 

 Jämställdhet 

 Arbetsmiljö 

 FN:s barnkonvention 

§ 3  

Kommunstyrelsen ska se till att det finns fungerande rutiner som säkerställer 
att alla ärenden som beslutas är belysta på ett allsidigt sätt där särskilt 

nedanstående punkter är tillräckligt beskrivna. 

 Ekonomiska konsekvenser 

 Alternativa förslag till beslut 

 Laglighet 

 Objektivitet 

 Proportionalitet 

§ 4 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 
det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Varje facknämnd har 
full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 
hänsyn till facknämndernas behov och synpunkter när det gäller 

förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med 
vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar varje 

nämnd om detta för sina respektive ansvarsområden. Kommundirektören är 
ansvarig för att nämndernas beslut verkställs. 

§ 5 Styr- och ledningsfunktionen 

I kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion ingår följande uppgifter. 

 Övergripande ansvar för interna säkerhets- och försäkringsfrågor i 

kommunen. 

 Systematiskt och kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

Rutiner och metoder ska beslutas av kommunstyrelsen i sin helhet. 

 Utforma och besluta om föreskrifter och anvisningar för det interna 

kontrollarbetet för hela den kommunala organisationen enligt 
Reglemente för den interna kontrollen. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-09-03 

Dnr 

KS 2019/000437 

Sida 

4(13) 
 

 

 Se till att nödvändiga styrdokument upprättas och beslutas. 

 Se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda. 

 Ansvara för att kommunfullmäktiges presidium hålls informerat om vilka 

ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 Avgöra när ärende som ska beslutas av kommunfullmäktige är 

färdigberett.  

 Yttra sig över ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och som 

beretts av någon annan nämnd eller fullmäktigeberedning. I uppdraget att 
yttra sig inbegrips möjligheten att lämna ett annat förslag till beslut om 

man anser att det behövs. Kommunstyrelsen kan dock inte begära att en 
annan nämnd ska ändra sin inställning i sak i ett ärende. 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 
gäller ändamål, ekonomi, och efterlevnad av uppställda direktiv, men 

också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade samt kontrollera att de efterlevs. 

 Se till att regelbundna möte hålls mellan kommunstyrelsen i sin helhet 

och ledningarna för företagen. 

§ 6 Ekonomisk förvaltning 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar, tillsammans med övriga nämnder, 

för att en god ekonomisk hushållning råder i kommunens alla verksamheter.  

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges föreskrifter ha 

hand om kommunens medels- och egendomsförvaltning. I uppgiften ingår 
också att sköta kommunens övriga ekonomiska förvaltning samt att bevaka 
att kommunens inkomster kommer in och att betalningar görs i tid samt att 

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen ska särskilt arbeta med att utveckla ekonomistyrningen 

för hela kommunen med modeller för styrning, uppföljning och utvärdering. 

§ 7 Arbetsgivarpolitiken 

Kommunstyrelsen är anställande nämnd för all personal anställd av 

Mörbylånga kommun vilket inbegriper att hantera nedanstående punkter. 

 Genom kollektivavtal reglera frågor mellan kommunen och arbetsgivare 

och dess arbetstagare.  

 Formulera kommunens arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande 

dokument som behövs. 

 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet inom samtliga nämnders 
verksamhetsområden. 

 Besluta om stridsåtgärder. 
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 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare. 

 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. 

 Handlägga frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för 

kommunens anställda. 

 Anställa kommundirektör. 

 Fullgöra arbetsmiljöansvaret för kommunens anställda. 

 Inom befintliga budgetramar anställa de personer som behövs för att 
samtliga nämnder ska kunna utföra sina uppdrag. 

 Fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller anordnande av 

företagshälsovård för alla kommunens anställda. 

§ 8 Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Utöver vad som i övrigt nämns i detta reglemente ska kommunstyrelsen 
ansvara för följande uppgifter. 

 Social hållbarhet och folkhälsa 

 Näringslivs- och landsbygdsutveckling 

 Frågor som rör världsarvet 

 Klimat och energi 

 Mark- och exploateringsfrågor 

 Övergripande IT-frågor 

 Arkivmyndighet 

 Kommunkansli 

 Kostverksamheten 

 Servicecenter 

 Information och kommunikation 

 Ägande av lokaler, mark och andra fastigheter 

 Kommunens pensionsmyndighet 

 Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd 
och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen 

 Ansvarig för åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

 Personuppgiftsansvarig för den egna verksamheten enligt 

dataskyddsförordningen 

 Ansvarig för kommunens officiella anslagstavla 

 Ansvarig för kommunens heraldiska vapen 
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§ 9 Administrativa rutiner 

Kommunstyrelsen beslutar om de övergripande administrativa rutiner som 
ska tillämpas inom all kommunal verksamhet. 

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för utformning och layout av 

kommunens styrdokument, blanketter och andra dokument samt att 
kommunens grafiska profil alltid tillämpas. 

Kommunstyrelsen ska se till att det finns fungerande rutiner för att garantera 
att alla ärenden som ska beslutas är tillräckligt beredda. 

§ 10 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige ska beredas innan beslut, 
med undantag av de ärenden som enligt kommunallagen inte behöver 

beredas. Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns dokumenterade rutiner 
som säkerställer att alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 
remitteras till rätt nämnd. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att 

alla ärenden är tillräckligt beredda innan de når kommunfullmäktige. 

Om någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har berett ett ärende 

som ska beslutas av kommunfullmäktige så ska kommunstyrelsen alltid yttra 
sig i ärendet. Ett yttrande kan även innebära att kommunstyrelsen beslutar att 
lägga fram ett helt annat förslag till beslut. Om ingen annan har lagt fram ett 

förslag till beslut så ska kommunstyrelsen formulera ett förslag till beslut 
innan ärendet överlämnas till kommunfullmäktige.  

Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen ska vara tillräckligt beredda 
och hela kommunstyrelsen ska ha tillgång till beslutsunderlaget senast fem 
arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och handlingar 

kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska 
kommunstyrelsen inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum 

även besluta om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar 
ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in 
efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får 

i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om 
ärendet är mycket brådskande. 

§11 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta i följande 
grupper av ärenden. 

 Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige har fastställt. 

 Organisation av förvaltningen inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige har fastställt. 

 Arrendera ut, hyra ut eller upplåta lokaler, mark eller andra fastigheter. 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation samt övrig 

fastighetsförvaltning inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer vad avser belopp och villkor i övrigt. 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller liknande 
upp till ett belopp om högst 3 miljoner kronor. 
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 Påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) 

 Hantera frågor som rör kamerabevakningslagen (2018:1200) 

 Avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige att avge om inte 

yttrandet är av principiell betydelse. Styrelsen får också besluta i 
sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 

behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan. 

 Besluta om att belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 

annan nyttjanderätt samt medverka till ändring eller upphävande av 
sådan rätt vid behov. Tillämplig lagstiftning: Fastighetsbildningslagen 

(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och ledningsrättslagen 
(1973:1144). 

§ 12 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess. Budgetarbetet 
ska vara väl integrerat med uppföljningsarbetet.  

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 
kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 
kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Den bredare 

budgetberedningen består av kommunfullmäktiges presidium, nämndernas 
presidier och gruppledarna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 
ordförande är ordförande i den bredare budgetberedningen. 

§ 13 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 
uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Kommunstyrelsen ska också övervaka att kommunens löpande förvaltning 

sköts lagligt och ekonomiskt. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 
tertial 2 tas fram och överlämnas till kommunfullmäktige i sådan tid att de 

kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni respektive 
oktober.  

§ 14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 
uppsikt över övriga nämnders, inklusive gemensamma nämnders, 

verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 
material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 
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Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om en nämnd inte följer de råd eller anvisningar 
som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den utsträckning som 
framgår av detta reglemente fatta bindande beslut som rör nämndens 

verksamhet. Om frågan gäller något som ligger utanför kommunstyrelsens 
utökade mandat att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet kan 

kommunstyrelsen initiera ett ärende till kommunfullmäktige som då får fatta 
beslut om direktiv till den aktuella nämnden.  

Kommunstyrelsen i sin helhet ska minst en gång per kvartal ta ställning till 

de övriga nämndernas verksamhet. 

§ 15 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i övrigt 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § andra stycket ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer verksamheten 
och bevakar att verksamheten utförs enligt de mål och riktlinjer som 

kommunen beslutat.  

Varje kommunalförbund som Mörbylånga kommun ingår i ska lämna sin 
årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Innan 

årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
göra en analys av årsredovisningen och göra en bedömning av hur 

kommunalförbundet utför sina uppgifter enligt gällande förbundsordning. 

§ 16 Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 9 ersättare.  

§ 17 Kommunstyrelsens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande.  

Presidiet ska inom sig göra en fördelning av ansvarsområden och 

arbetsuppgifter i proportion till uppdragens omfattning. 

Presidiet ska bereda frågor som ska beslutas av kommunstyrelsen enligt § 7 i 

detta reglemente. Presidiet beslutar självt vilken tid som avsätts för 
uppdraget. 

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i kommunstyrelsen uppdrag. Presidiet ska också 
representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra tillfällen 

i samspel med kommunfullmäktiges ordförande.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen får tillräckligt med den utbildning och information om 

lagstiftning, kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna 
utföra sitt uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som 

ska delta i arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar om deltagande för övriga 
nämndsordföranden samt om eget deltagande.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-09-03 

Dnr 

KS 2019/000437 

Sida 

9(13) 
 

 

Ledamöterna i presidiet får närvara vid sammanträden i övriga nämnder och 

i styrelserna för kommuns bolag. Närvarorätten innebär rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte vid ärenden 
som utgör myndighetsutövning. 

§ 18 Kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden leder och planerar kommunstyrelsens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

Ordföranden ska vara kommunalråd och ägna sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen. 

Förste vice ordföranden ska vara kommunalråd och ägna sin arbetstid åt 
uppdrag för kommunen. 

Andre vice ordförande ska vara oppositionsråd och ägna sin arbetstid åt 

uppdrag för kommunen. 

Omfattningen av arvodet för dessa uppdrag regleras i kommunens 

arvodesreglemente. 

§ 19 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 
annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl, förutom 
föräldraledighet, är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 

nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Om ordföranden på grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för längre tid än en månad kan kommunfullmäktige utse en annan 
person, som är valbar för politiska uppdrag i kommunen, som ordförande 

under den tid ordinarie ordförande inte kan tjänstgöra. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. Ytterligare reglering finns i kommunens 

arvodesreglemente. 

§ 20 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 

turordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 
som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 
i stället för en ersättare från ett annat parti. 
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§ 21 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. 

§ 22 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 
tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 23 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 
ersättare. 

§ 24 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 
om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 
beslutet. 

§ 25 Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 
bestämmer. Sammanträde kan, om kommunstyrelsen så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 26 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 
ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 
använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 
för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 
tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 
som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 
sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild 

förtroendevald. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne 
kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 27 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 
nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 28 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 29 Delgivning 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 31 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 
gällande bestämmelser. 

Varje nämnd ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och föreskrifter 
som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller annars 
publiceras på kommunens hemsida. 

§ 32 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen 

för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom 
6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 
längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas och styrelsen får ge förslagsställaren möjlighet 
att delta i överläggningen i ärendet. 
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Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

§ 33 Kommunstyrelsen utskott 

Kommunstyrelsen ska ha ett utskott, budget- och uppföljningsutskottet.  

Budget- och uppföljningsutskottet ska ha 5 ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunstyrelsen ska bland budget- och uppföljningsutskottets ledamöter 
utse en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.  

§ 34 Budget- och uppföljningsutskottets uppdrag 

Budget- och uppföljningsutskottet ska på kommunstyrelsens uppdrag noga 
följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom 

ska budget- och uppföljningsutskottet följa hur övriga verksamheters 
ekonomiska ställning utvecklas. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska löpande under året arbeta med olika 

underlag som ska ligga till grund för det budgetförslag som 
kommunstyrelsen ska överlämna till kommunfullmäktige för beslut. I arbetet 

med att ta fram ett budgetförslag ska budget- och uppföljningsutskottet 
arbeta efter de direktiv som den bredare budgetberedningen som inrättats av 
kommunfullmäktige lämnar. 

I det löpande budgetarbetet är det budget- och uppföljningsutskottet som ska 
ha den direkta kontakten med förvaltningen och dess olika verksamheter. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska formulera det slutliga förslaget till 
budget innan det överlämnas till kommunstyrelsen. Förslaget till budget ska 
följa de direktiv som den bredare budgetberedningen ger.  

Budget- och uppföljningsutskottet ska också ta initiativ och bereda ärenden 
som inbegrips i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de andra nämnderna. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska minst en gång per kvartal lämna en 
rapport till kommunstyrelsen om sitt arbete med uppsikten över de andra 
nämnderna. 

Kommunstyrelsen ska besluta om metoder och arbetssätt för hur budget- och 
uppföljningsutskottet ska arbeta med att fullgöra uppsiktsplikten. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska inte bereda eller besluta i andra frågor 
än de som räknas upp i denna paragraf.  

§ 35 Ordföranden i budget- och uppföljningsutskottet 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland budget- och 
uppföljningsutskottet ledamöter en ordförande samt en förste och en andre 

vice ordförande. 

§ 36 Ersättarnas tjänstgöring i budget- och uppföljningsutskottet 

Ersättare har rätt att närvara vid budget- och uppföljningsutskottets 

sammanträden även om ersättaren inte tjänstgör. 

Icke tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna och har rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet. 
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 
ersättare. 

Ersättare kallas till tjänstgöring enligt av fullmäktige fastställd 

inkallelseordning. 

§ 37 Kallelse till sammanträde i budget- och 

uppföljningsutskottet 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 
arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 
använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 
de handlingar som skickas ut.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne 
kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 38 Budget- och uppföljningsutskottets sammanträden 

Kommunstyrelsen beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 
Ordföranden i budget- och uppföljningsutskottet får besluta om att ändra 

datum när så behövs och att utlysa extra sammanträde när det finns skäl för 
det. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska i tillämpliga delar följa reglerna i 19, 

21, 26-28 och 30 §§. 

§ 39 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 
utskottet, presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 
kan delegeras till kommunstyrelsens ordförande, främst när ärendena 

behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 
politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av kommunstyrelsen 
i sin helhet. 
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Revidering av Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Beskrivning av ärendet 

En del förtydliganden och ändringar behöver göras i reglementet. 
Förvaltningen har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram ett 
förslag till revidering.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, 
daterat den 10 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den11 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den nya politiska organisationen har varit verksam ett drygt halvår och det 
visar sig nu att det finns behov av vissa förtydliganden och mindre 

justeringar i arvodesreglementet.  

Reglementets § 2 har renodlats så att arvoden och ersättningar som inte 

nödvändigtvis är kopplade till att man deltar i arvodesgrundande aktiviteter 
inte längre behandlas i samma paragraf. Dessutom ges nämndernas presidier 
rätt att besluta om deltagande i arrangemang enligt punkt 5 och gemensam 

syn enligt punkt 9. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besluta 
om deltagande enligt punkt 5 för samtliga nämndsordföranden. Den här 

förändringen görs för att få en smidigare hantering av frågorna och slippa 
situationer där det uppstår problem på grund av att anmälningstiden gått ut 
innan nästa sammanträde. 

När det gäller reseersättningar för deltagande i sammanträden eller andra 
aktiviteter som äger rum i kommunen görs en begränsning genom att 

reseersättning endast kan betalas ut från kommungränsen oavsett varifrån 
resan startats.  

I övrigt har en del förtydliganden och mindre förändringar gjorts. Dessutom 

har en mening förts in om att använda digitala system för att rapportera sin 
tjänstgöring. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. Frågan är till sin natur 

helt och hållet politisk och därför överlämnar förvaltningen till den politiska 
nivån att hantera eventuella alternativ till den föreslagna revideringen. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag antas.    
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Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 
Gäller från den 1 januari 2019.  

Allmänna bestämmelser  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen, det vill säga för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 
kommunalråd, oppositionsråd och revisorer. Bestämmelserna gäller även i 
tillämpliga delar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i kommunens 

helägda bolag. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av 

heltid gäller inte §§ 3-5, 12 och 13. Med betydande del av heltid avses här att 
uppdraget fullgörs på minst 40 % av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Förtroendevalda har rätt till kostnadsersättningar och arvoden enligt vad som 
närmare anges nedan i §§ 3-5, 9, 12 och 11-13 för förrättningar enligt 

följande.  

1. Sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och utskott samt 
revisorerna. Även utbildning som sker under sammanträden omfattas av 

denna punkt. 

2. Sammanträden med beredningar eller arbetsgrupper som inrättats av 

kommunfullmäktige eller en nämnd.  

3. Deltagande i dialogmöten eller liknande som beslutats av 
kommunfullmäktiges presidium eller av en nämnd i sin helhet. 

4. Justering av protokoll. Om justering sker i samband med annat möte eller 
med hjälp av digital teknik utgår ingen särskild ersättning för justeringen. 

5. Externt arrangerade konferenser, studiebesök, studieresor, kurser eller 
liknande som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som beslutas av en nämnd, av dess presidium, 

av kommunstyrelsens ordförande när det gäller nämndsordföranden i sin 
helhet eller av kommunfullmäktiges presidium.  

För internt arrangerade konferenser, studiebesök, utbildningar eller 
liknande betalas inga arvoden ut om de sker utanför sammanträdestid. 

6. Uppdrag som kontaktpolitiker eller skolavslutningsförrättare. 

7. Brådskande handläggning inom socialtjänsten enligt delegeringsordning. 

8. Överläggning med externa myndigheter och organisationer efter beslut 

av fullmäktige- eller nämndordförande.  
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9. Gemensam syn på plats inför beslut. Ersättning enligt denna punkt kräver 

beslut av nämndens presidium nämnden i sin helhet. 

3 § Förlorad arbetsinkomst (Kl 4 kap. 12-18 §§) 

Förtroendevald har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad 

arbetsinkomst som uppkommer när de fullgör sina politiska uppdrag. 
Förlorad arbetsinkomst kan dock ej överstiga 240 kronor per timme eller 

1 920 kronor per dag. Schablonersättning utgår till förtroendevald, där 
beloppet för förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas. Ersättningen baseras i 
sådant fall på den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 

(bilaga 1). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig 

skatt. Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 
timmar = maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till 
närmaste tiotal kronor. 

4 § Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

bilaga 1.  

5 § Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

enligt bilaga 1. 

6 § Årsarvoden  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 
heltid har rätt till årsarvode (bilaga 1).  

Sådan förtroendevald har också rätt till ledighet (motsvarande semester) med 

bibehållen ersättning. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras.  

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till föräldraledighet enligt samma regler 
som gäller för anställda i kommunen.  

7 § Begränsat arvode  

Förtroendevalda som har uppdrag enligt § 5 i bilaga 1 har rätt till begränsat 
arvode enligt bilagan. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har 

inte rätt till ytterligare begränsat arvode. 

Frågan om begränsade arvoden i beredningar ska beslutas i samband med att 
respektive beredning tillsätts. 

§ 8 Arvode vid sjukdom eller annat förhinder 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 
resterande tid istället utbetalas till den som fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. Det som gäller för ordföranden gäller för förste och andre vice 

ordföranden. 
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9 § Arvoden för sammanträden m.m.  

Förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning enligt 
§ 2, med undantag för det som framgår av bilaga 1 och 2. Om förtroendevald 
deltar i flera olika sammanträden eller förrättningar under en och samma dag 

slås tiden ihop och arvode betalas ut för den sammanlagda förrättningstiden.  

För icke tjänstgörande ersättare betalas halvt arvode ut. Om ersättare 

tjänstgör under del av sammanträde betalas helt arvode ut för hela den tid 
som ersättaren är närvarande vid sammanträdet. 

10 § Kommunal pension  

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i gällande pensionspolicy och pensionsreglemente.  

11 § Resekostnader och traktamenten  

Reseersättning för resor och traktamenten utgår enligt samma regler som 
gäller för anställda kommunalt avtal för de som omfattas av detta reglemente 

när de fullgör sina politiska uppdrag för sammanträden och förrättningar 
enligt § 2. Ersättning betalas ut även till ej tjänstgörande ersättare vid 

sammanträden enligt § 2 punkterna 1, 2 och 9. 

Reseersättning för uppdrag inom kommunen betalas normalt ut från den ort 
där den förtroendevalde är folkbokförd, dock som längst från 

kommungränsen. 

Reseersättning betalas också ut till vigselförrättare i samband med 

förberedande samtal med brudparet och att vigsel förrättas. 

12 § Ersättning för barntillsyn 

Ersättning för barntillsyn utgår till förtroendevald för tillsyn av barn under 

12 år. 

Ersättningen utgör 150 kronor per timme och avser tid, då förtroendevald 

deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning enligt § 2 samt för 
nödvändig restid.  

Ersättningen är skattepliktig.  

Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående i form av 
make/maka, sambo, hemmavarande barn, föräldrar eller svärföräldrar.  

Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

13 § Ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 

funktionshinder  

Ersättning för resekostnader utgår till förtroendevald med funktionshinder i 
samband med deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2. 

För ersättningen krävs att den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller 
läkarintyg som styrker att personen inte kan använda allmänna 

kommunikationer eller köra eget fordon.  
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Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylikt som kör, 

utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Mörbylånga 
kommun.  

Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto.  

Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

14 § Hur man begär ersättning  

För att få ersättning enligt §§ 3, 5 och 11-13 ska den förtroendevalde begära 

ersättning och anmäla till kommunkansliet hur många timmars ledighet 
uppdraget föranlett samt vilka ersättningsberättigade kostnader som 

uppdraget medfört. För att få ersättning enligt § 5 ska den förtroendevalda 
dessutom styrka förlusten av semesterförmån senast tre månader efter det 
semesterår som förlusten gäller. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde 
styrka sin förlust genom intyg eller genom kopia på lönebesked som anger 

vilket löneavdrag som gjorts. Intyget ska i kronor ange vad den 
förtroendevalde förlorat i samband med sitt uppdrag. Begäran om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 

10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum, och intyg eller kopia av 
lönebesked senast tre månader, efter det att förrättningen ägt rum. 

Förtroendevald som enligt § 3 har rätt till schablonersättning ska senast i 
samband med att denne första gången begär ersättning för förlorad 
arbetsinkomst lämna ett intyg från Försäkringskassan som anger vilken 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) den förtroendevalde har. 

Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  

Om begäran om ersättning avser förrättning där endast reseersättning ska 
betalas ut ska begäran lämnas in senast sex månader efter det att 
förrättningen ägt rum. 

15 § Hur man begär arvode 

Vid sammanträden där sekreterare är närvarande begärs arvode genom att 

man fyller i den närvarolista som sekreteraren skickar runt. Vid andra 
tillfällen då arvode ska betalas ut ska den förtroendevalde själv på särskild 
blankett begära arvode. Blanketten ska lämnas in till kommunkansliet senast 

den 10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum. Sekreteraren 
tillhandahåller blankett. När digitala system för inrapportering av utförda 

uppdrag införs ska dessa användas istället. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för att beslut om deltagande i förrättning 
enligt § 2 punkterna 5, 8 och 9, lämnas in till kansliet i samband med att 

blankett för begäran om arvode lämnas in. 

16 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser och om dispens från reglerna när 
situationer som inte förutsetts inträffar avgörs av personal HR-chef eller 
motsvarande efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 
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17 § Utbetalning  

Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  
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Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

§ 2 Förlorad pensionsförmån (reglementets § 4) 

Procentpåslag Förlorad pensionsförmån kompenseras med 4,5 % på utbetald 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen betalas ut som ett 

engångsbelopp i februari året efter det år då ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst betalades ut. 

§ 3 Förlorad semesterförmån (reglementets § 5) 

Verifierad förlust av semesterförmån ersätts efter begäran från den 
förtroendevalde. Begäran ska ha inkommit till kommunkansliet senast 3 

månader efter det semesterår då förlusten uppstod. 

§ 4 Årsarvode (reglementets § 6) 

Förtroendevalda med årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för kommunala förtroendeuppdrag. Heltidsarvoderad 
förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode. Övriga Årsarvoderade 

har inte rätt till arvode för sammanträden som rör uppdrag kopplade till 
kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Förtroendevald med årsarvode kan samtidigt få begränsat arvode upp till 
maximalt sammanlagt 100 procent. Förtroendevald som under en månad når 
ett arvode som motsvarar 100 % har inte rätt till ytterligare arvode. 

Ordförande i kommunstyrelsen 

tillika kommunalråd 
Ordföranden tjänstgör 100 procent 

av heltid.  

90 % av riksdagsledamöternas 

arvodesnivå (2019 = 66 900 kr/mån) 

722 520 kronor/år    

1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
kommunalråd 

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

541 890 kronor/år 

2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd  

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

541 890 kronor/år 

 

För årsarvoderad förtroendevald tillämpas gällande AB-avtal. Ersättningarna 
är pensionsgrundande. 
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§ 5 Begränsat arvode (reglementets § 7) 

Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst utom enligt bilaga 2. 

Nedanstående arvoden är beräknade per år. 

Ordförande i kommunfullmäktige 30 % av arvodet till KS-ordf. =  

216 756 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

15 % av arvodet till KS-ordf. =  
108 378 kronor/år 

Ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i kultur- och 
tillväxtnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i samhällsbyggnads-

nämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i socialnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i socialnämnden 10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i utbildningsnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i 
utbildningsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i valnämnden  5 % av arvodet till KS-ordf. =  
36 126 kronor/år 

Vice ordförande i valnämnden  2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 063 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
överförmyndarnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 
72 252 kronor/år 

Ordförande i kommunrevisionen 5 % av arvodet till KS-ordf. =  

36 126 kronor/år 

Revisorerna samt revisorer* inom 
helägda bolag 

2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 063 kronor/år 

Ordförande i helägda kommunala 

bolag *                   

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i helägda 
kommunala bolag * 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

 

*MBAB samt MFAB räknas som ett bolag gällande arvoden för ordförande, 
vice ordförande samt revisorer i bolagen. 
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§ 6 Arvoden för sammanträden med mera (reglementets § 9) 

Nedanstående arvodesnivå gäller för år 2019. 

Grundarvode samt justeringsarvode, upp till 1 timme 480 kr 

Halvdagsarvode, mer än 1 timme men högst 4 timmar 992 kr 

Heldagsarvode, mer än 4 timmar men högst 8 timmar 1 321 kr 

Utökat heldagsarvode, mer än 8 timmar 1 648 kr 

Valdagssammanträde, ordförande 3 169 kr 

Valdagssammanträde, 1:e och 2:e vice ordförande 2 788 kr 

Valdagssammanträde, ledamöter 2 463 kr 

§ 7 

Arvoden enligt §§ 4-6 ska räknas om årligen av förvaltningen i förhållande 
till riksdagsledamöternas arvodesnivå. 
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Bilaga 2 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Begränsat arvode 

Uppgifter som ingår i årsarvode eller i begränsat arvode 

Följande förrättningar ingår i den förtroendevaldes arbetsuppgifter och täcks 

av årsarvodet eller det begränsade arvodet. För förrättning utgår 
reseersättning.  

1. Omvärldsbevakning och annan informationsinhämtning som respektive 
ordförande genomför enligt aktuellt nämndsreglemente och som går 
utöver det som regleras i § 2 i detta reglemente. 

2. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning 

eller dylikt.  

3. Presidiemöten. 

4. Justering av protokoll eller påskrift av annan handling inom det organ 

där man uppbär arvodet. 

5. Restid i anledning av ovan. 

6. För ordförande i en nämnd ingår även § 2 punkt 6 7 

7. För årsarvoderad ingår dessutom § 2 punkterna 6, 8, och 9.  
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Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga 
tätort eller anvisa lämplig plats 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkten att fyrverkerier ska förbjudas i 
Mörbylånga tätort alternativt att kommunen anvisar lämpliga platser där 

fyrverkerier kan genomföras utan att skrämma eller skada människor och 
djur.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2019, § 15. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen beklagar att medborgarförslaget inte har kunnat hanteras inom 
de sex månader som kommunfullmäktige har fattat beslut om. 

Förslagsställaren hänvisar till sina negativa upplevelser av fyrverkerier 

särskilt i samband med nyårshelgen samt att frågan om ett förbud eller 
begränsning till vissa platser har varit aktuell tidigare. Möjligheten att lokalt 

reglera användandet av fyrverkerier inom ramen för aktuell lagstiftning, 
finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter där till exempel lämpliga 
platser som inte är tättbebyggda områden kan pekas ut. 

I grunden regleras användningen av fyrverkerier i ordningslagen av vilken 
det framgår att det krävs tillstånd ”om användningen med hänsyn till 
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person och egendom”. Av 
kommunens lokala ordningsföreskrifter framgår att det krävs tillstånd av 

polisen för att använda pyrotekniska varor. Utan ett sådant tillstånd för 
pyrotekniska varor bara användas från klockan 20.00 på påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 följande dag. 

Avfyrningsplats eller beräknad nedslagningsplats får inte vara närmare 
bostadsbyggnad än 25 meter. 

Det är ett kommunalt ansvar att som i exemplet från våra ordnings-
föreskrifter, ange tider och platser. Flertalet kommuner är dock väsentligt 
mycket tydligare i sina beskrivningar av framförallt platser där icke 

tillståndspliktiga fyrverkerier kan anordnas. I valet av sådana platser måste 
stor hänsyn tas till skaderiskerna men även till skrämselfaktorn där särskilt 

djur men också människor med krigserfarenhet tar skada. 
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I ett särskilt pyro direktiv kategoriserar EU fyrverkerier i fyra kategorier där 

den första kategorin omfattar fyrverkerier med låg skadepotential och 
ljudnivå. Dessa får användas utan tillstånd, vissa även inomhus, medan 
fyrverkerierna i den fjärde kategorin bara får hanteras av professionella 

pyrotekniker. Det är inte möjligt att förbjuda fyrverkerier som är godkända 
för EU-marknaden. Det som sker är att Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), föreskriver om tillståndsplikt och utbildningskrav för 
hanterandet av fyrverkerier inklusive smällare, för vilka skaderiskerna är för 
höga. 

Från den 1 juni 2019 krävs tillstånd och särskild utbildning för att använda 
raketer med styrpinne. Anledningen till att MSB beslutat att införa 

bestämmelsen är att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i 
olycksstatistiken under de senaste åren. Syftet med förändringen är att 
förebygga olyckor. MSB framhåller också i sammanhanget att nyttan av 

regleringen måste vägas mot inskränkningen i människors frihet och 
näringslivets villkor. Det finns också många som ser fyrverkerier som något 

positivt och festligt, förknippat med firandet av särskilda tillfällen eller 
dagar. 

När djur blir utsatta för fyrverkerier är detta nästan alltid negativa 

upplevelser, inte minst för husdjur som hundar och katter. Vissa djur kan bli 
så rädda att de i värsta fall kan dö av skräck vilket inte alls rimmar med 

djurskyddslagens krav på att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt 
lidande. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att alternativa förslag till beslut saknas sett 

mot bakgrund av att samhällets regelverk för användning av fyrverkerier 
kontinuerligt har skärpts sedan år 2002, vilket idag inte avspeglas i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter från år 2010. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären at det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut syftar till att få en positiv påverkan på perspektivet 

trygghet och säkerhet i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls i den del som avser utpekandet av lämpliga 
platser för fyrverkerier. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera de lokala ordningsföreskrifterna 

och i dessa peka ut särskilda platser där fyrverkerier kan anordnas.  

Charlotta Rasmusson 

Administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Tord Rosenqvist, tordros@telia.com 
Verksamhetsstöd - kommunkansli 
 

mailto:tordros@telia.com


1??1 M. örbylånga W kommun 

or ylånga kornmun l 

Ink. 2019 -02- 0 6 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: . 

Tord RosenqJ ~~ + 
Gatuadress: 
Esplanaden 2 

Postnummer och ort: 
386 50 Mörbylånga 

Medborgarförslag 
~nr ...... . 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 
072-3248140 

Mobil: 
Il 

E-postadress: 
tordros@telia.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga tätort. -f~_l(c.r 1-'l "'\v 1j ~ ~ i~ f 1 •j f 1 ~, ~ 
5 

, 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras) : 
Under nyårshelgen hade vi ansvar för tvä hundar och båda var vettskrämda från 
nyårsaftons eftermiddag till morgon på nyårsdagen. Som tidigare år fick vi också städa 
vår trädgård ett par timmar på nyårsdagen och rensa den från skräp efter fyrverkeriet. 
Fyrverkeri är inte bra varken för många människor, för djur eller natur. Vid stranden finns 
ett rikt sjöfågelliv som naturligtvis också störs. Härom året engagerade sig 
kommunpolitikern Inger Bergman i frågan. Vad hände med hennes förslag om förbud? 

~ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: Namnteckning: 
Mörbylånga 4/2 2019 T~ \~~C)~"'o,J't). \ 

\ 

Blanketten skickas eller taxas till : 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

. .............. . .. ...... :] 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 15 Dnr 2019/000091  

Anmälan av Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i 
Mörbylånga tätort eller anvisa lämplig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att fyrverkerier förbjuds i 
Mörbylånga tätort eller att en lämplig plats anvisas för detsamma.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 17/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tord Rosenqvist, tordros@telia.com  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

mailto:tordros@telia.com


 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-15  
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§ 134 Dnr KTN 2019/000142  

Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
kanal bakom Scoutvägen- Lertagsvägen i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 
Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte 
finns behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av 
området vid Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation 

beaktas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
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Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
kanal bakom Scoutvägen- Lertagsvägen i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 
Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Hedvigborgsvägen är idag i och med exploateringen utefter Scoutvägen 
sammankopplad med vägar som kan ta cyklister på lågtrafikerade vägar den 

sträcka som medborgarförslaget gäller. I och med detta anses det inte 
föreligga behov av cykelväg i nuläget. Ny cykelväg i kan i samband med 
fortsatt exploatering av området norr om Scoutvägen hanteras i det läget. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget påverkar inte § 2 i kommunstyrelsens reglemente negativt då 

alternativa lågtrafikerade vägar finns i området. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte finns 
behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av området vid 
Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation beaktas.    

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
micke@tigerstrom.se 
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§ 9 Dnr 2019/000024 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Förlängning av 
cykelväg längs kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen 
i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om förlängning av cykelväg längs 

kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 8/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 
beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mikael Tigerström, Micke@tigerstrom.nu   
Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

 

mailto:Micke@tigerstrom.nu


~ Mörbylånga W kommun 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

Medborgarförslag 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag . Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: Mörbylånga kommun 
t/ .1.-.>o 

Namn: Telefon: ' 

Mikael Tigerström 11nk 2018 -1Z- Z 8 
Gatuadress: Mobil: 
Trollstigen 7 0708-628202 J)nr ............................... 
Postnummer och ort: E-postadress: 
39651 Mörbylånga Micke@tigerstrom.nu 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Förlängning av cykelväg längs kanal bakom scoutvägen Lertagsvägen. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras) : 

l och med att ni gör villagata av scoutvägens förlängning försvinner ett naturligt 
promenadstråk som är uppskattat. Mitt förslag på att förlänga befintlig cykelväg längs 
kanal uppmuntrar och underlättar promenad ända ner till norraviken på ett narturlig sätt 

se bifogad skiss 

fXl Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

2018-12-28 

Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

. ..... 
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§ 136 Dnr KTN 2019/000192  

Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 
och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 
Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 2 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad 
detaljplan.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
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Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 
och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 

Mörbylånga.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 2 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det hänvisas till en norsk variant som heter Höyt & Lavt, som är en 

klätterpark med höghöjdsbanor i flera svårighetsgrader. 

En attraktion av denna kaliber skulle säkerligen locka nya besökare till 
Mörbylånga och skulle också bidra till ett ökat intresse bland ungdomar att 

röra på sig. Det skulle också visa på en vilja att satsa på naturturism vilket är 
på stor frammarsch. 

Vad gäller placeringen av en sådan park, är området som föreslås bra lämpat 
för en framtida aktivitetspark. Här måste emellertid arbetet med Planprogram 
Mörbylånga färdigställas. 

För att möjliggöra en satsning av den magnituden som beskrivs i 
medborgarförslaget krävs att privata intressenter finns som vill investera och 
driva en sådan anläggning. Det kan inte anses ligga i linje med en kommuns 

uppdrag att på egen hand driva en sådan investering. 

En klätterpark likt den som föreslås kräver ständig bevakning av utbildad 

personal och gör att anläggningen endast är öppen då dessa är i tjänst. Det 
gör förstås att parken blir entrébelagd och det begränsar tillgängligheten 
väsentligt.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Medborgarförslaget avslås då det ej anses falla under kommunens uppdrag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 



Mörbylånga kommun 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad detaljplan.    

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
J-G Karste, Benkroken 6, 386 51 Mörbylånga 
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§ 38 Dnr 2019/000111  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör en 
aktivitetsanläggning i anslutning till gamla 
sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en aktivitetsanläggning görs i anslutning till 

gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 29/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 
beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

J-G Karste, Benkroken 6, 386 51 Mörbylånga 
Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 



Mörbylånga kommun 

Medborgarförslag Ink. 2o19 -o2- 12 

Onr ................................................. . 

Med anledning av Mörbylångas 200-årsjubileum vill jag föreslå en aktivitets 
anläggning. 

Jag har föreslagit detta tidigare till Er med broschyr. 

Det bygger på att man gör en anläggning i anslutning till gamla 
sockerbuksområdet. Man bygger upp olika klätterställningar och balans 
banor. Detta kommer att var på olika nivåer (Högt och Lågt). 

Se www.höjt&lavt.no där finns många olika utförande. För egen del har jag 
kontakt med Aslak som har en anläggning i Bjorli. 

Detta är till för alla åldrar. Barn från 1 meter (om man vill ha det så) tills man 
inte orkar gå. 

Ungdomar har något att fördriva sin fritid samtidigt som dem är ute i friska 
luften. Även föräldrar kan tycka detta är ett trevligt sätt att syssla med på 
fritiden. Man ser idag att när skolungdomar har lite ledigt från skolan så 
klättrar de upp och sätter sig på något. 

Får de tillgång till en sådan aktivitetspark så är jag övertygad om att vi får ett 
friskaresamhälle. 

Vi kan också tänka oss att denna typ av park skapar ringar på vattnet i form 
av att turismen ökar. Ökar turismen så kommer det troligen andra som är 
intresserade av att etablera sig i dess närhet. 

Man måste tänka på Cementa som kommer att friställa ett antal personer 
snart. En del av dessa kan få ettjobb i denna anläggningen. 

Det finns EU-bidrag att söka för att finansiera en del av det. Säkerligen finns 
det även andra bidrag. 

Det finns ingen liknande anläggning i närheten, så någon konkurrerande 
verksamhet finns inte! 

Kan en kommun bedriva ett badhus så kan man även bedriva en sådan här 
anläggning. 

Vänligen: 

J-G Karste, Benkroken 6, 38651 Mörbylånga 
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§ 135 Dnr KTN 2019/000194  

Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 
Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 
och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 

Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 
underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 

trafiken och miljön mer än nödvändigt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 
busshållplats.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
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Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 
Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 

och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 
Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 

underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 
trafiken och miljön mer än nödvändigt.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Samhällsbyggnad söker efter lämpliga ytor att anlägga långtidsparkering på. 

Förhandling förs med flera markägare för att finna en plats där 
långtidsparkering och busshållplats finns nära varandra. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar perspektivet ”trygghet och säkerhet” beträffande möjligheten att 

kunna välja tryggare och miljövänligare transport. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 
busshållplats.    

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
karin.nson@gmail.com 
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§ 39 Dnr 2019/000115  

Anmälan av Medborgarförslag - Ordna 
långtidsparkering i anslutning till bussarna Färjestaden 
- Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en långtidsparkering ordnas i 

Färjestaden i anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 30/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 
beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Karin Nilsson, karin.nson@gmail.com 
Kultur- och tlllväxtnämnden 
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~ Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 

Mörbylånga kornmun 

Ink. 2019 -02- 1 3 

Dnr ................................................ . 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. ·· 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: Telefon: 
Karin Nilsson 04853333g 
Gatuadress: Mobil: 
Kummelvägen 8 0709649786 
Postnummer och ort: E-postadress: 
38692 Färjestaden karin.nson@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Långtidsparkering ordnas i Färjestaden 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Mitt förslag är att det ordnas 
långtidsparkering i anslutning till en hållplats för bussarna till Kalmar från Färjestaden. 
Parkeringen bör ha platser för flera dagar och hela veckor. 
Bussturerna Kalmar-Färjestaden är många och går sju dagar i veckan- även kvällstid. Till 
Färjestaden från "omlandet" på Öland är turerna glesa och många är bundna till skoldagar. 
På kvällar, lördag/söndag och helger går inga bussar över huvud taget. 
Med långtidsparkering i Färjestaden kan vi ta bilen dit och åka vidare kollektivt till Kalmar 
och även vidare därifrån i mycket större utsträckning. 
Ett initiativ från kommunens sida att sporra oss till omtänk när det gäller bilåkandet och 
klimatmål 

[8] Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: Namnteckning: 

La--
l 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Skrlv ut blanketten 
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Delårsrapport - Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019 

Utlåtande över delårsrapport 2019 
Revisionsrapport –granskning av delårsrapport 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Resultatet i delårsrapporten uppgår till 5 253 tkr. Prognosen för året visar på 

ett nollresultat. Budgeterat resultat för 2019 uppgår till – 6 592 tkr. För 
koncernen (KSSR inkl Moskogen Miljö AB) är resultatet 7 139 och 
prognosen ett positivt resultat på 2 000 tkr.  

 
Årsprognosen för moderbolaget beräknas i balans trots det något bättre 

resultatet för delåret. Detta beror på att intäkterna inte beräknas vara på 
samma nivå som tidigare under året och att kostnadsmassan förväntas vara 
något högre. För Moskogen Miljö AB beräknas dock budgeten hållas 

kvarvarande månader även om inflödet av förorenade jordar beräknas vara 
lägre än budget för återstoden av året.  
 

Under sommaren har byggnationen av 2 st nya självservice ÅVC:er i 
Alsterbro och Kristdala färdigställts och investering i en cyklon i 

förbehandlingen har gjorts för att ta bort främmande material i slurryn. 
 
1:a april verkställdes direktionens tidigare tagna beslut om att starta 

Moskogen Miljö AB, vilket fungerar som ett produktionsbolag inom 
KSRR:s koncern. Bolaget startades genom en verksamhetsöverlåtelse från 

KSRR, bestående av KSRR:s tidigare verksamhet för sorteringsanläggningen 
och verksamheten för deponianläggningen, d v s all verksamhet innanför 
vågarna. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-28 
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KS 2019/000529 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019, godkänns  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
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Kalmarsundsregionens Renhållare Delårsrapport 2019 

Direktionen får Kalmarsundsregionens Renhållare avger härmed följande delårsrapport får 
räkenskapsperioden 2019-01-01 -2019-08-31. 

l. Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

Under sommaren har byggnationen av 2 st nya självservice A VC:er i Alsterbro och Kristdala 
fårdigställts och invigts 16 maj respektive 27 juni. 

2 

Investering i en cyklon i fårbehandlingen har gjorts får att ta bort främmande material i slurryn. 

l :a april verkställdes direktionens tidigare tagna beslut om att starta Moskogen Miljö AB, vilket 
fungerar som ett produktionsbolag inom KSRR:s koncern. Bolaget startades genom en 
verksamhetsöverlåtelse från KSRR, bestående av KSRR:s tidigare verksamhet får 
sorteringsanläggningen och verksamheten får deponianläggningen, d v s all verksamhet innanfår 
vågarna. 

Resultatredovisning och analys 

Verksamhetsmål 
Reklamationer åtgärdade inom tre dagar 
Ej tömt kärl pga KSRR/tot antal kärl 
Oplanerade stopp i MOSA/tot 
produktionstid 
Kunder nöjda med bemötandet 

Målvärde 
>90% 

<0,1% 

<5% 

>85% 

2019-08-31 2018-08-31 
99% 99% 

0,01% 0,01% 

3,9% 3,7% 

92% 91% 

En NKI har genomförts under våren, vilken visar på en ökning av nöjda kunder till 92%. 

Driftsredovisning (kkr) 
Jan-aug Budget Prognos 

2019 2019 2019 
Kansli Intäkter 3 775 5 907 6 000 

Kostnader -1 832 -5 907 -5 000 

Insamling Intäkter 62 715 87 918 93 500 

Kostnader -61 286 -91 756 -94 000 

Atervinning Intäkter 35 001 57 471 55 000 
Kostnader -36 627 -60 246 -59 000 

Avfall Intäkter 25 121 19 783 25 100 

Kostnader -21 614 -19 762 -21 600 

Totalt KSRR Intäkter 126 612 171 079 179 600 
Kostnader -121 359 -177 671 -179 600 

Total KSRR 5 253 -6 592 o 
Moskogen Miljö Intäkter 35 189 66 098 65 000 

Kostnader -33 303 -59 506 -63 000 
Koncernjusteringar Intäkter -24 766 -39 226 -41 000 

Kostnader 24 766 39 226 41 000 

Total Koncern 7139 o 2 000 
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KSRR redovisar för koncernen ett resultat på 7,1 Mkr för perioden (förra året +0,4). Viktigaste 
avvikelserna mot budget är: 

• Behandlingsintäkter av F A-massor 
• Ökade intäkter producentansvar 
• Ökade antal abonnemang 
• Entreprenadkostnader 
• Fastighetskostnader 
• Containrar och kärl 
• Reparationer & underhåll 
• Personalkostnader 
• Kommunikation 
• Konsulter 
• Avsättning deponi 
• Avskrivning 
• Räntor 

1,0 
1,0 
0,8 
2,5 
0,2 
0,4 

-3,6 
0,4 
1,2 
0,7 

-1,4 
0,3 

-0,1 

Arsprognosen för moderbolaget beräknas i balans trots det något bättre resultatet för delåret Detta 
beror på att intäkterna inte beräknas vara på samma nivå som tidigare under året och att 
kostnadsmassan förväntas vara något högre. För Moskogen Miljö AB beräknas dock budgeten 
hållas kvarvarande månader och koncernen förväntas därför nå +2,0 Mkr för helåret, även om 
inflödet av förorenade jordar beräknas vara lägre än budget för återstoden av året. 

Finansiella mål (%) 

KSRR 
Jan-aug PrOfmOs Jan-aug 

Målvärde 
>20 

2019 2019 2018 
Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 

soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) 

Självfinansieringsgrad (av investeringar) 

Koncern 

>15 

>50 

274 

24 

172 

50 35 
24 19 

164 20 

Jan-aug Prognos Jan-aug 
Målvärde 
>20 

2019 2019 2018 
Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 

soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) 
Självfinansieringsgrad (av investeringar) 

>15 
>50 

62 

23 

248 

50 

23 
231 

Likviditetsmålet är mycket över i delårsrapporten beroende på att lån har tagits och checkräkningen 
har därför kunnat minskas jämfört med föregående år. För moderbolaget påverkar även 
verksamhetsöverlåtelsen till Moskogen Miljö AB som har gjorts och fordringarna för detta 
inkluderas i kortfristiga fordringar. Självfinansieringsgraden når också målet, vilket beror på att 
investeringsnivåerna och resultatet är enligt plan. Ä ven soliditeten är över mål talet. 

35 

19 
20 
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Investeringsredovisning (kkr) 
KSRR 

Jan-aug Budget Pro (mos Jan-aug 
2019 2019 2019 2018 

Lasväxlarflak, Flygstaden l 292 
Rollpack, Flygstaden, 2 st 513 
Komprimator, stationär, Flygstaden 309 
Containrar l 100 200 123 
Bottentömmande kärl 430 l 400 430 921 
Inpasseringssystem 2 000 
Självservice A VC Alsterbro & Kristdala 4 804 7 000 4 804 
Containrar Ave Alsterbro & Kristdala 816 816 
Fordon, maskiner 8 000 
Kranbil UWS l 141 l 140 l 141 
Komplettering fordonstvätt 400 
Diverse 314 
Uppgradering Mobile 341 750 341 
Utveckling MOSA 
Cyklon Förbehandling MOSA 3 247 3 247 

Total 10 778 21790 10 978 3 472 

Koncern 
Jan-aug Budget Prognos Jan-aug 

2019 2019 2019 2018 
Lasväxlarflak, Flygstaden l 292 
Rollpack, Flygstaden, 2 st 513 
Komprimator, stationär, Flygstaden 309 
Containrar l 100 200 123 
Bottentömmande kärl 430 l 400 430 921 
Inpasseringssystem 2 000 
Självservice A VC Alsterbro & Kristdala 4 804 7 000 4 804 
Containrar Ave Alsterbro & Kristdala 816 816 
Fordon, maskiner 8 000 
Kranbil UWS l 141 l 140 l 141 
Komplettering fordonstvätt 400 
Diverse 314 
Uppgradering Mobile 341 750 341 
Utveckling MOSA 4 500 
Cyklon Förbehandling MOSA 3 247 3 247 
Stängsel verksamhetsytor Maskogen 356 356 
Plastavskiljare MOSA 3 400 

Total 11134 26 290 14 734 3 472 
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Prognos och framtid 

Prognosen för hela 2019 pekar på ett resultat för koncernen på +2,0 mkr (förra året +0,6). 

Bostadsnära insamling 
Medlemskommunerna i KSRR har inlett förberedande samråd med FTI AB i syfte att förbereda de 
nya förordningarna om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. 
Parallellt med detta har KSRR startat förhandlingar med FTI AB i syfte att få ansvaret för 
insamlingen. 
KSRR bistår medlemskommunerna i kommande samråden som ska leda till att förordningen 
effektueras i respektive kommun från 2021. 

KSRR strävar mot fler medlemskommuner eller samarbete med närliggande kommuner. Under 
2019 samarbetar KSRR med ett tiotal kommuner i olika upphandlingsfrågor. 

Kalmar september 2019 

St«.:r · 
Förbundsdirektionens ordförande 
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KSRR 

2. Resultaträkning kkr Not 
2019-01-01- 2018-01-01- Prognos Budget 

-08-31 -08-31 2019 2019 

Verksamhetens intäkter l 126 538 122 423 181 000 171 079 

Verksamhetens kostnader 2,3,10 -106 304 -105 822 -160 500 -158 665 

Avsättningar, deponi Moskogen lO -1 524 -223 -1 500 -106 

A v skrivningar 4,5 -11 787 -15 430 -16 500 -16 852 

Verksamhetens resultat 6 923 948 2 500 -4 544 

Finansiella intäkter 74 65 100 76 

Finansiella kostnader -1 744 -630 -2 600 -2 124 

Årets resultat 5 253 383 o -6 592 

Koncern 

2. Resultaträkning kkr Not 
2019-01-01- 2018-01-01- Prognos Budget 

-08-31 -08-31 2019 2019 

Verksamhetens intäkter l 136 955 122 423 198 000 197 951 

Verksamhetens kostnader 2,3,10 -107 718 -105 822 -161 500 -165 417 

Avsättningar, deponi Moskogen lO -1 663 -223 -2 150 -1 060 

Avskrivningar 4,5 -18 757 -15 430 -29 850 -29 255 

Verksamhetens resultat 8 817 948 4 500 2 219 

Finansiella intäkter 80 65 100 76 

Finansiella kostnader -1 758 -630 -2 600 -2 295 

Årets resultat 7139 383 2 000 o 
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KSRR Koncern 
3. Balansräkning kkr Not 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 4 158 752 270 283 266 078 270 283 
Maskiner och inventarier 5 31 416 98 171 94 753 98 171 
Pågående arbeten 6 112 2 429 298 2 429 
Aktier och andelar 7 110 110 1Q 110 
Summa anläggningstillgångar 190 390 370 993 361139 370 993 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 8 189 590 16 103 42 530 16 103 
Kassa och bank - -- -

Summa omsättningstillgångar 189 590 16103 42 530 16103 

Summa tillgångar 379 980 387 096 403 669 387 096 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 
Balanserat resultat 9 84 338 83 773 84 338 83 773 
Årets resultat 9 5 253 565 7139 565 
Summa eget kapital 89 591 84 338 91477 84 338 

Summa avsättningar lO l 281 21 911 23 062 21 911 
1281 21911 23 062 21911 

Skulder 

Långsiktiga skulder 12 220 000 220 000 220 000 220 000 

Kortfristiga skulder 11 69 108 60 847 69130 60 847 
Summa skulder 289108 280 847 289130 280 847 

Summa eget kapital, avsättningar och 
379 980 387 096 403 669 387 096 

skulder 

Ställda säkerheter 13 150 000 150 000 150 000 150 000 
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 



Kalmarsundsregionens Renhållare Delårsrapport 2019 8 

4. Noter 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad enligt lag (20 19:5 97) om kommunal bokföring och redovisning och 
god redovisningssed. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar, med ett anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
exklusive moms, avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider 

Byggnader och mark 
Maskiner och inventarier 

Semesterlöneskuld 

15-33 år 
3-17 år 

Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats 
med lagenliga arbetsgivaravgifter. 

Definition av nyckeltal 
Likviditet = Kortfristiga fordringar/Kortfristiga skulder 

Soliditet =Eget kapital/Balansomslutning 

Självfinansieringsgrad = Resultat justerat får ej likviditetspåverkande poster/årets investeringar 

N o t l Verksamhetens intäkter kkr 
KSRR Koncern 

2019 2018 2019 2018 
Konsumtionsavgifter 91 607 86 724 91 607 86 724 
Fordon/container/maskiner m m 3 215 2 632 3 215 2 632 

Försäljning av återvunnet material 11 185 10 673 11 281 10 673 
Behandlingsavgifter 13 176 20 453 27 707 20 453 
Övriga 7 353 l 940 3 144 l 940 
Summa verksamhetens intäkter 126 538 122 423 136 955 122 423 
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N o t 2 Verksamhetens kostnader kkr 
KSRR Koncern 

2019 2018 2019 2018 
Köp av entreprenadtjänster 41 388 41 032 36 621 41 032 

Personalkostnader 36 641 37 838 37 830 37 838 
Lokal- & fastighetskostnader 3 520 3 999 4 457 3 999 
Hyra/Leasing Maskiner & Invent l 409 2011 l 521 2011 

Drivmedel & smörjmedel 3 458 3 575 3 458 3 575 

Containrar & Kärl l 389 l 148 l 389 l 148 

Matavfallspåsar/säckar l 581 l 195 l 581 l 195 

F ör brukningsin v /mtrl l 851 2 647 2 664 2 647 
Reparation & Underhåll 7 174 4 905 8 271 4 905 

Konsultkostnader 2 645 2 043 4 435 2 043 
Telefoni, IT och post 2 580 2 336 2 609 2 336 

PR, Reklam och annons 723 1182 723 l 182 

Kundförluster 224 396 224 396 

Övriga kostnader l 724 l 515 l 934 l 515 

Summa verksamhetens kostnader 106 304 105 822 107 718 105 822 

Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter kkr 
KSRR Koncern 

2019 2018 2019 2018 
Medeltalet anställda 
Kvinnor 16 15 16 15 
Män 61 68 63 68 

Totalt 77 83 79 83 

Personalkostnader 
Löner och ersättningar till förtroendevalda 573 523 785 523 

Löner och ersättningar till övriga anställda 24 092 24 795 24 697 24 795 
Sociala avgifter enligt lag o avtal, pensioner lO 254 10 551 10 549 10 551 

Övriga personalrelaterade kostnader l 722 l 970 l 799 l 970 

Totala personalkostnader 36641 37 838 37 830 37 838 

KSRR Koncern 
S jukfrånvaro 2019 2018 2019 2018 
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, alla anställda 4,9 5,9 4,9 5,9 
- varav långtidssjukfrånvaro (inkl. tidsbegränsad 

39,2 41,8 39,2 41,8 
sjukers.) 
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, kvinnor 10,4 5,0 10,4 5,0 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, män 3,2 6,1 3,2 6,1 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid <29 år 3,6 3,5 3,6 3,5 
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 30-49 år 2,6 4,6 2,6 4,6 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid >50 år 6,8 7,7 6,8 7,7 

Medelåldern hos de anställda är 47 år (förra året 48). För kvinnor är motsvarande siffra 45 (44) och 
för män 48 ( 49). 
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N o t 4 Byggnader och mark kkr 
KSRR Koncern 

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 317 732 195 849 317 732 195 849 

Årets förändringar 
-Inköp 3 954 129 925 4 310 129 925 

- Utrangeringar -145 555 -8 042 - -8 042 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 176131 317 732 322 042 317 732 

Ingående avskrivningar -47 449 -41 706 -47 449 -41 706 

Årets förändringar 
- Avskrivningar -5 577 -9 770 -8 515 -9 770 

- Utrangeringar 35 647 4 027 - 4 027 -
Utgående ackumulerade avskrivningar 

-17 379 -47 449 -55 964 -47 449 
enligt plan 

Utgående restvärde enligt plan 158 752 270 283 266 078 270 283 

Not 5 Maskiner och inventarier kkr 
KSRR Koncern 

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 141 546 124 933 141 546 124 933 

Årets förändringar 
-Inköp 6 824 16 784 6 824 16 784 

-Utrangering -94 515 -171 - -171 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 53 855 141546 148 370 141546 

Ingående avskrivningar -43 375 -29 584 -43 375 -29 584 

Årets förändringar 
- A v skrivningar -6 209 -13 962 -10 242 -13 962 

- Utrangering 27 145 171 - 171 -
Utgående ackumulerade avskrivningar 

-22 439 -43 375 -53 617 -43 375 
enligt plan 

Utgående restvärde enligt plan 31416 98171 94 753 98171 

Not 6 Pågående arbeten kkr 
KSRR Koncern 

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

Ingående pågående arbeten 2 429 50 934 2 429 50 934 
Årets förändringar 
- Utgifter under året 8 461 2 429 8 647 2 429 

-Under året genomförda omfördelningar -10 778 -50 934 -10 778 -50 934 

Utgående pågående arbeten 112 2 429 298 2 429 

Utgående värde för Moderbolaget avser Miljörum vid HK på Maskogen O, l mkr. 

För koncernen tillkommer 0,2 mkr för projektet Plastavskiljare i Maskogen Miljö AB. 
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar kkr 

Ingående anskaffningsvärde 
Förvärvat under året 
Utgående finansiella anläggningstillgångar 

KSRR 
2019-08-31 2018-12-31 

110 000 

110 000 

10 000 
100 000 
110 000 

Företag Organisationsnr Säte Bokiört värde 
Tömeby Solpark Drift Ekonomisk 
Förening 
Maskogen Miljö AB 

Not 8 Kortfristiga fordringar kkr 

769635-1258 
559176-0029 

KSRR 

Kalmar 
Kalmar 

10 000 
100 000 

Koncern 

11 

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 
Kundfordringar 
Förutbet kostnader och upplupintäkter 
Moms 
Övriga 
Totala kortfristiga fordringar 

Not 9 Eget kapital kkr 

2018-12-31 
Omföring föregående års resultat 
Upplösning av resultatutjämningsreserv 
Årets resultat 
2019-08-31 

2018-12-31 
Omföring föregående års resultat 
Upplösning av resultatutjämningsreserv 
Årets resultat 
2019-08-31 

162 604 8 157 11 715 
24 725 2 612 27 471 

l 604 l 639 l 278 
657 3 696 2 067 

189 590 16103 42 530 

KSRR 
Balanserat resultat Årets resultat 

83 773 565 
565 

84338 

-565 

5 253 
5 253 

Koncern 
Balanserat resultat Årets resultat 

83 773 565 
565 -565 

84338 7139 

8 157 
2 612 
l 639 
3 696 

16103 
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Not 10 Avsättningar kkr 
KSRR Koncern 

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

Deponi Moskogen 
Ingående värde 17 718 17 384 17 718 17 383 
Outnyttjat återfört -17 801 
Periodens avsättning (uppräkning 2%) 83 334 223 223 

l 

Utgående värde o 17 718 17 941 17 606 

Deponi F A-massor 
Ingående värde 2 400 2 400 2 400 2 400 
Outnyttjat återfört -3 840 

Periodens avsättning (uppräkning 2%) 1440 - l 440 -- -
Utgående värde o 2 400 3 840 2 400 

Övriga avsättningar 
Ingående värde l 793 2 562 l 793 2 562 
Årets förändring -512 -769 -512 -512 

Utgående värde 1281 l 793 1281 2 050 

Totala avsättningar 1281 21911 23 062 22 056 

Det utgående värdet på avsättningen för deponi är fördelat enligt följande: 
KSRR Koncern 

Etapp Kostnad Mkr Genomiörande 
2022 
2037 
2021 

Kostnad Mkr Genomförande 
Deponi IF A Ö2 
Mellantäkt STI 
Deponi FA 

6,4 2022 
5,6 
5,9 

2037 
2021 

Övriga avsättningar avser pensionsavtal upprättat 20 l O gällande tidigare anställd. 

Not 11 Kortfristiga skulder kkr 
KSRR Koncern 

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 
Leverantörsskulder 7 577 10 375 6 053 10 375 

Upplup kostnader och förutbet intäkter 17 299 22 736 18 665 22 736 

Koncernkredit Nordea 37 153 19 345 36 893 19 345 

Övriga 7 079 8 391 7 519 8 391 

Totala kortfristiga skulder 69108 60 847 69130 60 847 
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Not 12 Långfristiga skulder 

KSRR 
Kreditinstitut 
Nordea 
Handelsbanken 
Handelsbanken 
Handelsbanken 
Summa 

Koncern 

Kreditinstitut 
Nordea 
Handelsbanken 
Handelsbanken 
Handelsbanken 
Summa 

Not 13 Ställd säkerhet 

Belo~u 

30 000 000 
110 000 000 
40 000 000 
40 000 000 

220 000 000 

Belopp 
30 000 000 

110 000 000 
40 000 000 
40 000 000 

220 000 000 

Kauitalbindning 
l år 

lår 
3år 
Sår 

Ka(!italbindning 
l år 

l år 
3 år 
Sår 

13 

Räntebindning 
lår 

3mån 
Sår 
7 år 

Räntebindning 
lår 

3 mån 
S år 
7 år 

Garanti för fullgörande av betalningsförpliktelser hos medlemskommunerna (mål nr M 40SS-l 0), 
rörande tillstånd till avfallsdeponering vid Moskogens avfallsanläggning enligt Miljödomstolens 
dom nr 1090-0S. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbun-

dets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obli-

gatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 

fastställts.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-

ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt 

med de fastställda målen. Uppföljningen i delårsrapporten visar att samtliga verksam-

hetsmål förväntas bli uppfyllda för år 2019. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma 

resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revi-

sorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-

bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med respektive fullmäktiges behandling av den-
samma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekono-
misk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-

len för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 

ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 

förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-10-04. Fullmäktige i re-

spektive medlemskommun behandlar därefter delårsrapporten. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstäm-

mer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning1. Resultatet för peri-

oden uppgår till 5,2 mnkr (2018-08-31: 0,4 tkr) i förbundet.  

Per den 1 april 2019 överläts verksamheten för sorteringsanläggning och deponianlägg-

ning till det nystartade dotterbolaget Moskogen Miljö AB. För att erhålla jämförelse med 

föregående års redovisning i KSRR presenteras en sammanställd redovisning (koncern) 

vid sidan av KSRR:s resultaträkning, balansräkning och noter. Resultatet för perioden 

uppgår till 7,1 mnkr (2018-08-31: 0,4 mnkr) i koncernen. 

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter delårspe-

riodens slut) till förbundets revisorer och fullmäktige i respektive medlemskommun.2 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträf-

fat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Upplys-

ningar lämnas till exempel om verksamhetsöverlåtelsen till Moskogen Miljö AB och större 

investeringar. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. Upplysningar lämnas till exempel om bo-

stadsnära insamling.  

Periodens investeringar uppgår till 10,8 mnkr i KSRR och till 11,1 mnkr i koncernen. I 

KSRR är övervägande delen av investeringarna genomförda enligt prognosen medan en 

plastavskiljare återstår i Moskogen Miljö AB. Prognosen innebär att 11,0 mnkr av de bud-

geterade investeringarna år 2019 inte genomförs i KSRR. Motsvarande belopp för kon-

cernen är 15,2 mnkr. Det är främst budget för containrar, fordon, maskiner och inpasse-

ringssystem som inte utnyttjas enligt prognosen. 

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fast-

ställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår i KSRR till 

0 mnkr vilket är 6,6 mnkr högre än budgeterat. I koncernen uppgår resultatet enligt pro-

gnosen till 2,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr högre än budgeterat. 

                                                      
1 LKBR kap 13 § 1 
2 KL kap 11 § 16 st 2 
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En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets 

prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2019. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 

RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 

i enlighet med rekommendationen.  

En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i 

delårsrapporten. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 
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2.2. God ekonomisk hushållning 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella 

mål som fastställts i budget 2019. 

Finansiella mål, fastställda 
av direktionen 

Prognos 2019 Måluppfyllelse, förbun-
dets bedömning 

Likviditeten (betalningsför-
måga på kort sikt) >20 % 

50 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Soliditet (betalningsförmåga 
på lång sikt) >15 % 

24 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Självfinansieringsgrad (av 
investeringarna) >50 % 

164 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

 

Enligt förbundets prognos kommer samtliga finansiella mål att uppnås. 

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en avstämning mot utfallet avseende förbundets verksamhetsmål 

som fastställts i budget 2019. 

Verksamhetsmål, fastställda 
av direktionen 

Utfallet 190831 Måluppfyllelse, förbun-
dets bedömning 

Reklamationer åtgärdade inom 
tre dagar >90 % 

99 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Ej tömt kärl pga KSRR/totalt 
antal kärl <0,1 % 

0,01 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Oplanerade stopp i MOSA/total 
produktionstid <5 % 

3,9 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Kunder nöjda med bemötandet 
>85 % 

92 % Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

 

I delårsrapporten beskrivs även att en NKI3 har genomförts under våren, vilken visar en 

ökning av nöjda kunder till 92 %. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-

ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenlig 

med de fastställda målen. Uppföljningen i delårsrapporten visar att samtliga verksam-

hetsmål förväntas bli uppfyllda för år 2019. 

 

                                                      
3 Nöjd kund index 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed? 

 Uppfyllt 

Vi bedömer att delårsrappor-

ten i allt väsentligt är upprät-

tad i enlighet med lagens 

krav och god redovisnings-

sed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrappor-

ten är att balanskravet kom-

mer att uppfyllas för år 2019. 

 

Är resultaten i delårsrapporten fören-

liga med de av fullmäktige fastställda 

målen för god ekonomisk hushållning, 

d.v.s. finns förutsättningar att målen 

kommer att uppnås? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det progno-

stiserade resultatet är fören-

ligt med de finansiella mål 

som fastställts i budget 2019. 

Enligt förbundets prognos 

uppfylls samtliga finansiella 

mål. 

Vi bedömer, utifrån delårs-

rapportens återrapportering, 

att verksamhetens utfall är 

förenlig med de fastställda 

målen. Uppföljningen i de-

lårsrapporten visar att samt-

liga verksamhetsmål förvän-

tas bli uppfyllda för år 2019. 
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2019-10-15 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  

Projektledare   

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Kalmarsundsregionens Renhållare enligt de villkor och under de förutsätt-

ningar som framgår av god revisionssed. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot an-

nan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



KSR 

Förbundets revisorer 

Utlåtande avseende de lårsrappo rt 2019 

2 0 19- 10-15 

Till Kommunfullmäktige i 
Kalmar 
Mörbylånga 
Nybro 
Oskarshamn 
Torsås 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är forenligt med de mål som di
rektionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Förbundets revisorer har översiktligt granskat delårsrapporten per den 31 augusti for Kal
marsundsregionens renhållare. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inrik
tad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad re
visionsrapport som utarbetats av PwC. 

Revisorerna bedömer att: 

delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god redovisningssed, 

förbundet, enligt prognosen, kommer att uppnå en ekonomi i balans for år 2019, 

det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i 
budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål. 

verksamhetens utfall är forenligt med de fastställda målen. Uppföljningen i delårs
rapporten visar att samtliga verksamhetsmål forväntas bli uppfyllda för år 2019. 

delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den som 
underlag for styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

q Jaa~ 'tCOt:J Asen 

~bylånga kommun 
utsedd revisor 

~~ 
Av Torsås kommun 
utsedd revisor 
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Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsrapport 2019 

Beskrivning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.   

Beslutsunderlag 

Kalmarsunds gymnasieförbund delårsrapport 2019 
Utlåtande över delårsrapport 2019 

Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Resultatet i delårsrapporten visar på ett resultat på 19 358 tkr medan 
prognosen pekar mot ett resultat på –5 088 tkr. Förbundet gick in i år 2019 
med underskott för enheterna om ca 23 500 tkr. Underskottet beror till stor 

del på det urholkade medlemsbidraget som ger en låg elevpeng och därmed 
svårigheter att få en ekonomi i balans. Flera olika åtgärder har vidtagits för 

att nå en budget i balans, anställningsstopp, fler elever, försäljning av 
utbildning samt projektintäkter är några av de åtgärder som bidrar till ett 
minskat underskott. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsrapport 2019 godkänns.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsunds gymnasieförbund 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbun-

dets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obli-

gatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 

fastställts.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019. I 

och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa ett negativt balans-

kravsresultat med -5,1 mnkr. Det finns även -9,5 mnkr att återställa från år 2018. Med ett 

årligt resultat som uppgår till ca 5 mnkr år 2020–2022 beräknas det ackumulerade under-

skottet kunna återställas. Enligt beskrivningen i delårsrapporten förutsätter det en fortsatt 

utökning av medlemsbidrag enligt tidigare budgetdiskussioner. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-

ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål utom för 

soliditeten inklusive pensionsskuld som beräknas vara negativ år 2019 för att öka till 0 % 

år 2020 och 4 % år 2021. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenlig med de fastställda målen i budget 2019. Inom de prioriterade områdena finns 23 

delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling och lärande samt 4 delmål inom normer, 

värden och inflytande följs upp i delårsrapporten. Uppföljningen i delårsrapporten visar att 

sex av målen når uppsatta målvärden medan två av målen ligger nära målvärdet utan att 

nå ända fram. Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav sex mål har en positiv 

och två av målen har en negativ utveckling. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma 

resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revi-

sorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-

bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med respektive fullmäktiges behandling av den-
samma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekono-
misk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-

len för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 

ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 

förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-10-24 därefter behand-

las delårsrapporten av fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstäm-

mer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning1.  

Resultatet för perioden uppgår till 19 295 tkr (2018-08-31: 3 077 tkr). Skillnaden mellan 

åren beror på att verksamhetens intäkter ökat mer än verksamhetens kostnader samtidigt 

som medlemsbidragen ökat mer än vad statsbidragen har minskat. Verksamhetens intäk-

ter har ökat på grund av att fler elever från kommuner utanför förbundets medlemskom-

muner valt att studera i någon av förbundets skolor. Verksamhetens kostnader har ökat till 

följd av ordinarie lönerevision, men ökningen dämpas av färre tillsvidare- och visstidsan-

ställda än samma period föregående år samt tjänster som hållits vakanta. Statsbidragen 

minskar på grund av färre nyanlända elever som är i etableringsfasen. Orsakerna till avvi-

kelserna finns beskrivna i delårsrapporten. 

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter delårspe-

riodens slut) till förbundets revisorer och fullmäktige i respektive medlemskommun.2 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträf-

fat under delårsperioden beskrivs både övergripande och per skola. 

Några väsentliga händelser som inträffat efter delårsperiodens slut, men innan delårsrap-

porten upprättats har inte identifierats i samband med granskningen. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. Upplysningar lämnas till exempel om att an-

talet 16–19 åringar förväntas öka med 12 % fram till år 2028 samt att löneökningar som 

finansierats av statliga medel leder till ökade pensionskostnader som saknar motsvarande 

finansiering. 

Periodens investeringar uppgår till 3,2 mnkr jämfört med 12,3 mnkr i budget 2019. Enligt 

prognosen kommer investeringarna uppgå till 77 % av budget eller 9,4 mnkr för år 2019. 

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fast-

ställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår till -5,1 mnkr 

vilket är 5,6 mnkr lägre än budgeterat. Det är främst Jenny Nyströmskolan (-8,8 mnkr) och 

                                                      
1 LKBR kap 13 § 1 
2 KL kap 11 § 16 st 2 
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Lars Kaggskolan (-3,0 mnkr) som enligt prognosen förbrukar högre kostnader än budget. 

Prognosen bygger på antalet inskrivna elever den 6 september 2019. Enheten gemen-

sam redovisar lägre kostnader än budget med 4,6 mnkr, vilket beror på högre interkom-

munala ersättningar och lägre driftkostnader för det nya Campus Storken. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets 

prognostiserade resultat förväntas förbundet inte redovisa en ekonomi i balans för år 

2019. Balanskravsresultatet uppgår till -5,1 mnkr enligt prognosen. Det finns 

även -9,5 mnkr att återställa från år 2018. Med ett årligt resultat som uppgår till ca 5 mnkr 

år 2020–2022 beräknas det ackumulerade underskottet kunna återställas. Enligt beskriv-

ningen i delårsrapporten förutsätter det en fortsatt utökning av medlemsbidrag enligt tidi-

gare budgetdiskussioner. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 

RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 

i enlighet med rekommendationen.  

En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i 

delårsrapporten. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har följande no-

terats: 

• Enligt beskrivningen i delårsrapporten baseras semesterlöneskulden per 31 au-

gusti på utfallet av intjänade, men ej uttagna dagar per 31 december 2018 med till-

lägg för en prognostiserad förändring som uppgår till 333 tkr. Principen beskrivs 

öppet i delårsrapporten i avsnittet ”Redovisningsprinciper”. 

 

Hanteringen avviker från god redovisningssed eftersom intjänade och uttagna da-

gar från 1 januari till 31 augusti 2019 inte justerat den utestående skulden utan 

bokförts som kostnad i resultaträkningen. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019. I 

och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa ett negativt balans-

kravsresultat med -5,1 mnkr. Det finns även -9,5 mnkr att återställa från år 2018. Med ett 

årligt resultat som uppgår till ca 5 mnkr år 2020–2022 beräknas det ackumulerade under-

skottet kunna återställas. Enligt beskrivningen i delårsrapporten förutsätter det en fortsatt 

utökning av medlemsbidrag enligt tidigare budgetdiskussioner. 
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2.2. God ekonomisk hushållning 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella 
mål som fastställts i budget 2019. 

Finansiella mål, fastställda 
av direktionen 

Prognos 2019 Måluppfyllelse, förbun-
dets bedömning 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska förbundets 
soliditet exklusive pensions-
förpliktelser öka samt ska soli-
diteten inklusive pensionsför-
pliktelser vara positiv. 

Exklusive pensionsskuld: 
2019: 20,7 % 
2020: 24,3 % 
2021: 28,1 % 

Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Inklusive pensionsskuld: 
2019: -4 % 
2020: 0 % 
2021: 4 % 

Prognosen pekar på att 
målet inte kommer att upp-
nås. 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska gymnasieför-
bundets genomsnittliga likvidi-
tetssaldo över året överstiga 
en månads genomsnittliga 
utbetalningar. 

Årets likviditetssaldo ge-
nomsnitt: 
2019: 89,1 
2020: 84,2 
2021: 84,2 Prognosen pekar på att 

målet kommer att uppnås. Genomsnittlig månads-
utbetalning: 
2019: 50,2 
2020: 52,8 
2021: 54,2 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska gymnasieför-
bundets nettoinvesteringar 
självfinansieras upp till en nivå 
om 75 %. 

Utrymme: 
2019: 0,2 
2020: 10,7 
2021: 9,7 Prognosen pekar på att 

målet kommer att uppnås. Investeringar: 
2019: 9,4 
2020: 5,0 
2021: 5,0 

 

Enligt förbundets prognos kommer samtliga finansiella mål att uppnås utom för soliditeten 

inklusive pensionsskuld som beräknas vara negativ år 2019 för att öka till 0 % år 2020 

och 4 % år 2021. 

Mål för verksamheten 

Direktionen har beslutat om budget och verksamhetsmål för år 2019.3 De prioriterade 

målområdena utgörs av: 

• Kunskap, utveckling och lärande 

• Normer, värden och inflytande 

                                                      
3 Dir. § 81/2018-11-22 
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• Integration 

• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

• Digital kompetens 

• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt lärande 

Inom de prioriterade områdena finns 23 delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling 

och lärande samt 4 delmål inom normer, värden och inflytande följs upp i delårsrapporten. 

I delårsrapporten beskrivs att sex av målen når uppsatta målvärden medan två av målen 

ligger nära målvärdet utan att nå ända fram. Utfallet i förhållande till målvärdena kommen-

teras i delårsrapporten både på övergripande nivå och per skola. 

Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav sex mål har en positiv och två av må-

len har en negativ utveckling.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-

ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål utom för 

soliditeten inklusive pensionsskuld som beräknas vara negativ år 2019 för att öka till 0 % 

år 2020 och 4 % år 2021. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenlig med de fastställda målen i budget 2019. Inom de prioriterade områdena finns 23 

delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling och lärande samt 4 delmål inom normer, 

värden och inflytande följs upp i delårsrapporten. Uppföljningen i delårsrapporten visar att 

sex av målen når uppsatta målvärden medan två av målen ligger nära målvärdet utan att 

nå ända fram. Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav sex mål har en positiv 

och två av målen har en negativ utveckling. 
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Delårsbokslut 2019 

Förvaltningsberättelse 

Utveckling under året 

Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren haft kraftiga 
kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar av antalet 16-19 åringar. Detta 
har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt som bidraget från 
medlemskommunerna, vid sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts. På grund av 
ovanstående, har förbundet sedan våren 2018 fortsatt med att jämföra och kartlägga sina 
kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och skillnader. Utredningen visar fortfarande på 
att förbundet i förhållande till riket har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i jämförelse per 
elev och per invånare. Det rör sig om närmare 30 000 kr/elev/år. Kostnadsnivån i jämförelse 
med andra kommunalförbund visar även på samma fakta. Gymnasieförbundet har även här 
högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga utbildningsförbund i Sverige. Den låga 
kostnaden per elev är ett direkt resultat av de senaste årens kostymanpassningar som 
innebär att förbundet numera har en urholkad elevpeng som inte står i paritet till de faktiska 
och skäliga kostnaderna som programmen uppgår till. 

För att skapa bättre handlings- och planeringsutrymme för kommande utmaningar har därför 
förbundet, precis som förgående år, haft dialogmöten med förbundets medlemskommuner 
om ytterligare en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Dialogmötena har skett såväl 
på politikernivå som på tjänstepersonsnivå, vid ett flertal tillfällen. Dialogen med 
medlemskommunerna syftar till hur huvudmännen gemensamt kan stärka förbundets 
möjligheter att bibehålla ett stort utbildningsutbud med hög kvalité, att ha en fortsatt god 
ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen 
som genomsnittet i riket. Kartläggningen visar att förbundet fortfarande saknar i genomsnitt 
ca 12 mkr, exklusive årlig löneökning och volymökning av invånare, för att ha samma 
förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket.  Efter diskussioner med 
medlemskommunerna så är dock nivåökningen för år 2020 justerad till 10,4 mkr d.v.s. lägre 
än det förbundet begärt.  

I samband med det ekonomiska läget har gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan 
januari månad 2019. En kraftig ekonomisk återhållsamhet genomsyrar verksamheten 
beroende på medelsbrist. Vidare har GYF utrett och genomfört införande av lärlingsförlagd 
utbildning inom restaurang och livsmedelprogrammet och Hotell- och turismprogrammet 
samt utrett och genomfört en organisationsförändring inom introduktionsprogrammet, 
individuellt alternativ – Navigatorskolan. Förändringarna kommer innebära en ekonomisk 
besparing för förbundet samtidigt som eleverna inom lärlingsprogrammen får möjlighet till att 
snabbt bli anställningsbara och få komma ut i arbetslivet.  

En ny inriktning på fordon- och transportprogrammet; lärling karosseri och lackering har 
beslutats av direktion på grund av ökat söktryck i samverkan med branschen. Inriktningen 
startar hösten 2019.  
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Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att utveckla och förstärka både 
den yttre och inre organisationen. Under våren har arbetsmiljöpolicy och jämställdhetsplan 
reviderats för att främja en gemensam målbild av hur arbetsförhållanden i förbundet ska vara 
samt för att säkerställa utbildningsnivån är likvärdig oavsett könsidentitet.  

Under senare delen av vårterminen 2019 genomförde skolinspektionen en regelbunden 
tillsyn. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål 
och krav. I juni mottog förbundet Skolinspektionens beslut om att det inte framkommit annat 
än att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för 
utbildningen samt styrningen och utveckling av utbildningen.  

Under sommaren har även förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, 
reviderat sitt samverkansavtal. Avtalet grundar sig på en gemensam strävan för 
kommuner/gymnasieförbund att tillsammans stärka och utveckla hela samverkansområdet 
till att vara en attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalité. Ett 
tillägg i samverkansavtalet är bland annat för att utveckla metoder kring KAA, avhopp och 
ökad genomströmning. Avtalsparter är Kalmarsunds gymnasieförbund och kommunerna 
Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, 
Tingsryd och Växjö. 

  

Årets resultat 

Förbundet gick in i år 2019 med underskott för enheterna om cirka 23,5 mnkr. 
Skolenheternas underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en 
alltför låg elevpeng och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans. Redan under hösten 
2018 började förbundet arbeta med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till de 
ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla områden har bearbetats, gymnasieskolor, 
vuxenutbildning, förbundskansli, gemensam verksamhet mm, och en plan med ekonomiska 
besparingar för 2019 om totalt 13,3 mnkr har under året varit aktuell. Åtgärderna har tagits 
hänsyn till i förbundets helårsprognos. Trots åtgärderna återfinns ett negativt resultat för 
enheterna 2019 och därmed har förbundet även kalkylerat med en utbetalning till friskolorna 
avseende året. Efter mars månad prognostiserades ett årsresultat om minus 9,5 mnkr.  

Sedan årsprognosen i mars har en ny avstämning av de interkommunala ersättningarna 
gjorts med hänsyn tagen till antagning läsår 2019/2020. Denna avstämning ger ett tillskott till 
resultatet om 2,0 mnkr mellan de två prognoserna. Anledningen är glädjande nog att fler 
elever, än i prognosen efter mars månad, utanför förbundets medlemskommuner valt någon 
av förbundets skolor för sina gymnasiestudier med början till hösten 2019.  

Det vikande elevunderlaget inom språkintroduktionen utgör en del av det ekonomiska 
underskottet. I samband med att antalet elever inom språkintroduktionen blir färre minskar 
bidragsintäkterna från Migrationsverket och från medlemskommunerna för de elever som är i 
etableringsfasen. Dessutom påverkas ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet inte 
får söka bidrag för de eleverna som går i förbundets skolor men är bosatta utanför 
förbundets medlemskommuner. Prognosen vägs till viss del upp av lägre driftkostnader för 
projekt Storken (nya lokaler för förbundet med inflyttning sommaren 2019) än kalkylerat.  
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Utöver de åtgärder vilka enheterna haft med i planen sedan årets början har enheterna 
förbättrat sina årsprognoser med ytterligare 2,5 mkr sedan mars månad. Försäljning av 
utbildning samt projektintäkter är bidragande faktorer till utfallet.      

Med ovanstående åtgärder och prognoser summerar förbundets prognos till minus 5,1 mnkr.  

Årets underskott är ett direkt resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt urholkat 
medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 
år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i 
riket.  

Gymnasieförbundet har, som beskrivet ovan, vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i 
balans. Förbundet fortsätter arbeta intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller 
personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. 

  

Investeringar 

Från ett utrymme om 5 mkr avseende investeringar 2018 så ökas utrymmet tillfälligt under 
2019. Investeringsbudget 2019 summerar upp till 12,3 mkr. Under resterande del av 
planeringsperioden (2020-2021) återgår dock utrymmet till 5 mkr vartdera år för att klara de 
ekonomiska målet om 75 % självfinansiering av förbundets investeringar. 

Totalt har förbundet investerat för 3,2 mkr till och med augusti månad. Prognosen är att 77% 
av alla investeringsmedel som finns budgeterade används innan årets slut.  

I och med att förbundet övertar Storken under 2019 finns ett utökat investeringsutrymme för 
projektet. Inventarier till AST-enheten, gymnasiesärskolan, förbundskontoret, klassrum och 
övriga gemensamma ytor tillsammans med behov av låssystem, teknisk utrustning m.m. 
uppgick i kalkylen för 2019 till 6,9 mkr. Centralt planeras även inköp av två kopiatorer utöver 
ett utrymme som finns för låssystem på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan (0,7 
mkr). Fram till och med augusti har 1 mkr nyttjats för projekt Storken. projektbudgeten har 
reviderats och bedöms nu sluta på 4,9 mkr på helåret. 

Axel Weüdelskolan får under 2019 tillgång till hela skolbyggnaden då gymnasiesärskolan 
tillsammans med de individuella alternativen avslutar sitt hyreskontrakt i samband med 
förbundets tillgång till Storken. En del av de utrymmen som nu återgår till Axel 
Weüdelskolans förfogande behöver anpassas till verksamheten. Investeringar i fastigheten 
planeras tillsammans med fastighetsägaren ingå i kommande hyra. Lösa inventarier och 
exempelvis fläktskåp ingår dock inte i en sådan planering utan för dessa behov står skolan 
för. Utöver anpassning av lokalerna så finns ett uppdämt behov av klassrumsinventarier och 
teknisk utrustning. I många av skolans klassrum finns ärvda möbler som inte fungerar 
tillfredställande med de flexibla grupper/verksamhet skolan jobbar med. 
Investeringsutrymme finns för 2019 om 0,4 mkr och 0,3 mkr av dessa är nyttjade.  

Stagneliusskolan förfogar om ett investeringsutrymme om 0,5 mkr 2019. Det planeras inköp 
av inventarier samt stadigvarande undervisningsmaterial till idrottshallen. Budgeten är 
förbrukad. 
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Förbundets verksamhet avseende Restaurang och café har en investeringsbudget som 
uppgår till 1,4 mkr för år 2019. Köket på Stagneliusskolan är i akut behov av att anpassa 
arbetsmiljön för att klara fortsatt produktion och för att upprätthålla kökets hygieniska 
standard. Anpassningen påbörjas under hösten 2018 och fortskrider under år 2019. 
Investeringen måste till viss del samordnas med fastighetsägarens ombyggnad. 
Investeringen av möbler till Jenny Nyströmsskolans kök bygger på att tillbyggnaden av 
restaurang Jenny genomförs. Denna tillbyggnad kan tidigast vara klar 2019. I övrigt behöver 
utrustning i köken förnyas och vid delåret har 0,7 mkr nyttjats för ändamålet.  

Jenny Nyströmsskolans ledning har belyst investeringsbehovet på enheten och prioriterat ett 
behov om 1,4 mkr. Gymnasiesärskolan kommer till hösten 2019 att flytta den verksamhet 
enheten har på Teknikum till egna utrymmen på skolan. I övrigt ska skolan åtgärda en 
identifierad säkerhetsrisk från skyddsrond vilken avser belysningsarmaturer i bageriet samt 
förbättra säkerheten mot stöld genom nya skåp till omklädningsrum och låssystem. Till sist 
en investering i lärarrummens möblering. Vid avstämning efter augusti är 0,2 mkr förbrukat 
och bedömningen görs att 0,5 mkr av budgeten kommer att förbrukas på helår. 

Den enskilt största posten avseende Lars Kaggskolans investeringsbudget är de 
stadigvarande undervisningsmaterielen till skolans olika yrkesprogram. Bland dessa finns 
bland annat programmerbara styrsystem, digitala whiteboards, bromsprovare och 
schamponeringsstolar. Inventarier till klassrum och till biblioteket utgör även del av 
investeringsutrymmet. Totalt ett utrymme om 1,0 mkr där 0,5 mkr är nyttjat (projekt 
”energibod”, stadigvarande utbildningsmaterial till VVS och fastighetsprogrammet mm).  

På Ölands utbildningscenter fortsätter arbetet med de arbetsmiljöinvesteringar som 
påbörjades under 2018 även under 2019. 0,1 mkr avsätts till detta ändamål. Budgeten 
bedöms nyttjas innan årets slut. 

Förbundets verksamhet i Torsås på Mjölnergymnasiet fortsätter under 2019. Dock är 
byggnaden övertagen och drivs nu av kommunen vad gäller underhåll osv. Därmed finns 
varken budget eller utfall för investeringar 2019. 

. 

Förväntad utveckling 

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, 
vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt 
befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en 
procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028.  

Att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större innebär en stor ekonomisk 
utmaning för förbundet. Trots tillskottet av medel inför budgetåret 2019 står förbundet 
fortfarande inför ett potentiellt stort underskott. För gymnasieverksamheten uppgår detta i 
nuläget till 11 mkr för år 2019.  

Inför 2020 kommer dock fler kostnadsutmaningar för förbundet. Till exempel kostnader som 
förbundet har för ensamkommande elever. En del av dessa kostnader har finansierats 
genom migrationsverket men en stor del och en ökande andel är numera ofinansierad på 
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grund av exempelvis åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande 
möjlighet till uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till 
utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden. 
Inför 2020 tillkommer även återställning av negativa resultat för åren 2018 och 2019 vilket 
innebär att förbundet måste skapa ytterligare marginaler än bara ett positivt resultat.  

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kommer 
att påverka ekonomin. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna 
men förslagen kommer innebära ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den 
administrativa verksamheten. (”En attraktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla 
unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”, ”Det stämmer! Ökad transparens och 
mer lika villkor”)  

En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (1:e lärarreformen). Visserligen har 
löneökningarna för satsningarna varit fullt finansierade av staten men det finns ingen 
kompensation för den ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär.  

Sammanfattningsvis så innebär ovanstående att Kalmarsunds gymnasieförbund fortfarande 
är i behov av en nivåökning av medlemsbidraget inför 2020.  Detta gäller oavsett om man 
tittar på förbundets aktuella ekonomiska situation med utgång från prognosen år 2019 och 
med den fakta som är känd i dag, eller vid jämförelse av kostnader per elev med 
riket/kommuner och kommunalförbund. 

 
 

Väsentliga personaluppgifter 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda har minskat från föregående mättillfälle, december 2018, från 529 
till 516 medarbetare.Antalet visstidsanställda har minskat från 82 medarbetare till 65 
medarbetare. Majoriteten av de visstidsanställda består av obehöriga lärare eller allmänna 
visstidsanställningar. Timavlönade omräknat till årsarbetare har i jämförelse med mättillfället 
i augusti föregående år sjunkit med 1.9 årsarbetare.  

På grund av den rådande ekonomiska situationen har förbundet, som en del i 
besparingsåtgärderna, sett över bemanning och personalkostnader. Tre tillsvidareanställda 
har sagts upp och fyra vakanta tjänster har ej tillsatts. Dock har förbundet i första hand 
arbetat med att avsluta visstidsanställningar (17,1 tjänster) samt att nyplacera medarbetare 
från en enhet där övertalighet råder till en annan enhet är behov finns. Vid 
övertalighetssituationer är det en stor fördel att vara ett förbund och en turordningskrets då 
resurserna kan omfördelas inom förbundet och på så sätt undgå ytterligare uppsägningar. 



7 
 

 
Könsfördelning 

Andelen kvinnor och män av tillsvidareanställda är nästintill oförändrad sedan 
årsredovisningen i december 2018. Majoriteten i förbundet är lärare vilket anses vara ett 
kvinnodominerat yrke vilket gör det svårt att vid rekrytering få sökande av det 
underrepresenterade könet. Detta gör det i sin tur svårt att upprätthålla en jämn 
könsfördelning. Dock har förbundet som helhet en relativt jämn könsfördelning, 62 % kvinnor 
och 38 % män. För att en könsfördelning ska vara jämn ska intervallet vara inom 60/40. Av 
de visstidsanställda är 57 % kvinnor och 43 % män. 

 

Åldersstruktur 

Medelåldern i förbundet är 48.6 år vilket är relativt högt. Detta är något som också syns 
under ”åldersstruktur i procent av andel tillsvidareanställda” där 50 % utav medarbetarna är 
mellan 50-67 år.  

 

Personalomsättning och rekrytering 

Från och med 1 januari till och med augusti 2019 har 37 tjänster annonserats ut externt 
vilket är en minskning med 19 tjänster vid samma tidpunkt föregående år. Av de 37 
tjänsterna ligger 27st under kategorin ”pedagogisk verksamhet”. 26 av de utannonserade 
tjänsterna har varit tillsvidareanställningar i jämförelse med 38 tillsvidareanställningar 
föregående år.  

Personalomsättningen visar, i jämförelse med föregående delårsbokslut, en mindre ökning 
av avgångar som har orsak ”egen begäran”. I augusti 2018 hade 27 medarbetare sagt upp 
sig på egen begäran och 10 medarbetare hade avgått på grund av pension. I år är antalet 
avgångar mellan januari och augusti på grund av egen begäran 33 medarbetare och på 
grund av pension är 5 medarbetare. 

Enligt tidigare framtagen pensionsprognos (årsredovisning 2018) står arbetsgivaren inför 
stora rekryteringsutmaningar framöver. Kompetensförsörjningen för kategorin lärare är 
komplex då legitimations- och behörighetskrav gör att det blir svårt att få tag på lärare med 
rätt formell kompetens till de vakanta tjänsterna. Den här komplexiteten försvårar även 
övertalighetssituationer då lärare som blir övertaliga behöver ha rätt kvalifikationer för andra 
eventuella lediga tjänster i organisationen. Även matchningsarbetet inom organisationen blir 
komplext.  

För att möta kommande rekryteringsutmaningar fortsätter förbundet arbetet med 
implementeringen av det personalpolitiska programmet för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Under höstterminen 2019 har förbundet arbetat fram en rekryteringsprocess som ska vara 
ett stöd i rekryteringsarbetet med en tydlig, effektiv och kvalitetssäkrad process. Processtöd i 
form av workshop planeras för att implementera processen i verksamheten.  
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Personalmått  

Antal anställda Totalt Kvinnor Män 

Årsarbetare 
549 340 209 

Månadsavlönade 
578 359 219 

Andel kvinnor/män av månadsavlönade 
100 % 62 % 38 % 

Tillsvidareanställda 
516 326 190 

Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda 
100 % 63 % 37 % 

Visstidsanställda 
65 37 28 

Andel kvinnor/män av visstidsanställda 100 % 57 % 43 % 

  

Timavlönade Jan 2019- aug 2019 Totalt Kvinnor Män 

Timmar omräknat till antal årsarbetare 9.8 5.3 4.5 

  

Medelålder Totalt Kvinnor Män 

Tillsvidareanställda 48.6 48.7 48.5 
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Sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96.2 % 95.9 % 96.9 % 

  

Åldersstruktur i procentuell andel tillsvidareanställda 

<29 2.5 % 1.2 % 1.3 % 

30-49 47 % 30 % 17 % 

50-67 50 % 32 % 18 % 

  

Personalomsättning  Procent 2019 Antal Jan- Aug 
2019 

Antal totalt 
2018 

inkl egen begäran och pension 7.24 38 45 

egen begäran 6.29 % 33 30 

pension 0.95 % 5 15 

  

Externt annonserade tjänster 37st varav 27st är under kat. ”pedagogiskt arbete”,  26 tillsvidare och 
11 visstid. 
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Arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaro 
Den totala ackumulerade sjukfrånvaron är från januari 2019- augusti 2019 3.8 %. Den totala 
ackumulerade sjukfrånvaron för år 2018 var 4 %. Den ackumulerade sjukfrånvaron hos de 
olika åldersgrupperna som redovisas är även den nästintill oförändrad i jämförelse med 
utfallet för år 2018. Hos åldersgruppen ”50 år eller äldre” har dock sjukfrånvaron minskat 
med 0.6 %.  

Av den totala sjukfrånvaron är 46.2 % långtidssjukfrånvaro vilket är en liten minskning i 
jämförelse med föregående års statistik, 46.5 %. 

I jämförelse med snittet för ackumulerad sjukfrånvaro hos kommuner i Sverige vilken är 6.8 
% ligger Kalmarsunds gymnasieförbund lågt. 

För att bibehålla de låga sjuktalen är det viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande 
insatser och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

   

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till förbundets 
arbetsplatser som besvaras av chefer, skyddsombud och medarbetare med tilldelad 
arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets 
föreskrift 2001:1. Förbundskansliet sammanställer arbetsplatsernas svar. Därefter ska varje 
arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. Handlingsplanerna behandlas i 
respektive lokal samverkansgrupp. Enkäten ligger till grund för kommande insatser inom 
arbetsmiljöområdet. 

Det övergripande resultatet för 2018 visade på goda resultat gällande rutiner, samverkan, 
ansvarsfördelning, kunskap, riskbedömningar, åtgärder och företagshälsovård. 
Förbättringsområden som förbundet jobbar vidare med är att arbetstagare med tilldelad 
arbetsmiljöuppgift behöver utbildning inom det systematiska arbetsmiljöområdet. Resultatet i 
enkäten under rubriken policys och planer visade också att en revidering av 
arbetsmiljöpolicy och jämställdhetsplan var aktuell.  

  

Förbundsövergripande insatser 
Under 2019 har förbundet fortsatt arbeta med implementeringen av det personalpolitiska 
programmet.  

Höstterminen 2018 genomfördes medarbetarenkäten i syfte att kartlägga, bedöma och 
åtgärda förbättringsområden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enheterna har 
under våren 2019 arbetat fram handlingsplaner med resultaten i medarbetarenkäten som 
utgångspunkt tillsammans med sina samverkansgrupper.  
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Arbetsmiljöpolicyn och jämställdhetsplanen har reviderats och beslutats om under 
vårterminen 2019. Förbundet kommer arbeta vidare med implementering av 
jämställdhetsplanen.  

Under vårterminen 2019 hölls rehabiliteringsutbildning för samtliga chefer i förbundet med 
fokus på tidiga insatser.  

Under höstterminen 2019 planeras utbildning för arbetstagare med tilldelad 
arbetsmiljöuppgift. 

  

Total sjukfrånvaro Jan-Aug 
2019 

Jan-Dec 
2018 

Riksnivå 
medelvärde 

kommuner 2018 

Total sjukfrånvaro ackumulerad 3.81% 4 % 6.8% 

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) av total sjukfrånvarotid 

46.2% 46.5 % 43.9% 

Sjukfrånvaro ackumulerad för kvinnor 4.58% 5 % 7.5% 

Sjukfrånvaro ackumulerad för män 2.52% 2.6 % 4.4% 

Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 29 år eller yngre 

2.23% 2.2 % 6.1% 

Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 30-49 år 

2.29% 2.3 % 6.5% 

Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 50 år eller äldre 

5.38% 6 % 7.5% 

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och 
ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar. 
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Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för 
varje kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock 
fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den 
kommunala verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Balanskravsutredning 

 Prognos 
2022 

Prognos 
2021 

Prognos 
2020 

Prognos 
2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,5 0,5 0,5 -5,1 

Balanserat resultat 0,5 0,5 0,5 -5,1 

Återställning negativt resultat 5,1 4,8 4,8 0,0 

Resultatkrav 5,6 5,3 5,3 -5,1 

Kommentar: 
Förbundets prognos på helåret uppvisar ett negativt resultat. Resultatet är dock en stark 
upphämtning sedan årets början. Detta tack vare omfattande åtgärdspaket och 
kostymanpassningar. Prognosen för 2020 innefattar ett fortsatt utökat medlemsbidrag från 
medlemskommunerna enligt tidigare budgetdiskussioner. Återställning av 2018 års resultat 
inleds 2020.  

 

Ekonomiska mål 
Soliditet 
Under planeringsperioden år 2019-2021 ska gymnasieförbundets soliditet exklusive 
pensionsförpliktelser öka samt ska soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna vara positiv. 
 

1.a Soliditetsmål, soliditeten ska öka  
(innevarande samt två planeringsår) 
 

 Prognos 
2021 

Prognos 
2020 

Prognos 
2019 

Soliditet  28,1% 24,3% 20,7% 

1.b Soliditetsmål inkl ansvarsförbindelsen >0%  
(innevarande samt två planeringsår) 

 Prognos 
2021 

Prognos 
2020 

Prognos 
2019 

Soliditet  4% 0% -4% 
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Kommentar: 
Förbundet når inte målet för soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen innevarande år vilket 
medför att målet totalt sett inte är nått. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ökar och 
därmed är även målet nått.  
 
 
 
Likviditet 
Under planeringsperioden år 2019-2021 ska gymnasieförbundets genomsnittliga 
likviditetssaldo över året överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar. 
 

  Prognos 
2021 

Prognos 
2020 

Prognos 
2019 

Årets likviditetssaldo genomsnitt   84,2 84,2 89,1 

Genomsnittlig månadsutbetalning   54,2 52,8 50,2 

Kommentar: 
Prognosen är att likviditetsmålet med årets genomsnittliga utbetalningar och saldo kommer 
att uppnås. 
 
 
 
Investeringar 
Under planeringsperioden år 2019-2021 ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar 
självfinansieras upp till en nivå om 75%.  
 

 Totalt Prognos 
2021 

Prognos 
2020 

Prognos 
2019 

Resultat 6,9 5,3 5,3 -5,1 

Avskrivningar 13,6 4,4 4,4 4,7 

Förändring av pensionsskuld 1,6 0,0 1,0 0,6 

Utrymme 20,61 9,7 10,7 0,2 

          

Investeringar 19,44 5,0 5,0 9,4 

 
Kommentar: 
Då prognosen avseende projekt Storken visar på ett lägre nyttjande av investeringsbudgeten 
än budgeterat samt att resultatprognosen visar ett bättre utfall än befarat vid årets ingång, är 
prognosen att förbundet klarar att självfinansiera investeringarna till 100%. 
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Bedömning - god ekonomisk hushållning 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan 
innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. I kommunallagen regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna 
(ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.  
 
Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att 
följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Förbundet har även en finansiell 
beredskap i form av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god likviditet och 
soliditet. Det egna kapitalet har under flera år tidigare byggts upp av goda resultat. 
 
2018 resulterade i ett negativt resultat och 2019 inleddes med underskottsprognoser för 
enheterna om 23 mkr. Tack vare förbundets tidiga prognoser och inledande diskussioner 
med medlemskommunerna under våren 2018 så har årets resultatprognos reducerats till ett 
underskott om 5,1 mkr. Diskussionsmötena med medlemskommunerna  syftade till en 
avstämning av var förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna 
gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god 
ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen 
som genomsnittet i riket. En första nivåhöjning av medlemsbidraget samt åtgärdspaket och 
kostymanpassningar har lagt grunden för årets prognos. För att klara nästa års budget 
fortsätter förbundet diskussionerna med medlemskommunerna om nästa nivåhöjning av 
medlemsbidraget enligt den plan som presenterades under 2018, för att reducera 
diskrepansen med övriga rikets kostnadsnivåer. 
 
Med ovan givna resonemang kan sammanfattas att förbundet har en god ekonomisk 
hushållning med fokus på långsiktighet både fram till dagens mer utsatta ekonomiska läge 
som för framtiden med anpassningar och diskussioner med medlemskommunerna. 
 
 
 
Pensionsmedel 
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av 
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld 
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska 
pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen 
och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
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Pensionsmedel Prognos 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Avsättningar för pensioner 2,1 2,7 1,7 

Ansvarsförbindelse 38,7 40,0 36,9 

Särskild avtalspension 0 0 0 

Totala pensionsförpliktelser 40,9 42,7 38,6 

Återlånade medel 40,9 42,7 38,6 

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt rek 7.1 
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Måluppfyllelse - verksamhetsmål 

Våra prioriterade målområden 
Bland de sex prioriterade områdena finns det 23 delmål och 8 av dessa är föremål för analys 
i samband med delårsredovisningen 2019. För sex av målen har gymnasieförbundet lyckats 
nå de uppsatta målen. Trots ökning i år igen når gymnasieförbundet inte riktigt fram till målet 
för ”Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.” Inom 
vuxenutbildningen ligger förbundet endast en procentenhet efter målet för andelen avslutade 
kurser. 
 

 

Kunskap, utveckling och lärande 

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Skolorna har målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn 
bland personalen kombinerat med individuella lösningar och anpassningar för eleverna. En 
ny rutin för extra anpassningar och särskilt stöd som implementerades under året har 
bidragit till att elever fångats upp tidigt på gymnasieskolorna. Flera av förbundets nyanlända 
elever på de nationella programmen har, trots många gånger höga ambitioner, svårt att nå 
examen. Skolorna kommer att utveckla arbetet med språkstödjare för att höja dessa elevers 
resultat. 
 
Skolornas resurser utanför lektionstid (Studiehall/Resurscentrum/Studietid) som nyttjas av 
elever som behöver lite extra påverkar också resultatet positivt. Lärarna ställer höga krav på 
sig själva och eleverna.  
 
Elever antagna med dispens från behörighetskravet i engelska från grundskolan har många 
gånger svårt att nå examen. För dessa elever behövs en färdig plan direkt för hur de på tre 
år ska klara grundskolans samt gymnasiets engelska 5. Skolorna kommer att tidigt ta tag i 
detta inför kommande antagningar. 
 
Skolorna fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på arbetslagsnivå för att 
med större precision förändra organisation och arbetssätt för högre måluppfyllelse. 
Målet är nått, 95 procent (kvinnor 95 procent, män 94 procent) - mål över 90 procent 

Resultat Mål Riktning*

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 95% Över rikssnittet 90% 
Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 14,8 Över rikssnittet 14,8 

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
88% Över rikssnittet 89% 

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet. 11,9 Över rikssnittet 11,7 

Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,5 Över rikssnittet 8,1 
Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 7,2 Över rikssnittet 6,4 
Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 7,7 Över rikssnittet 7,1 
Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 4,5 Minst 4,4 

Normer, värden och inflytande

Kunskap, utveckling och lärande

* Pilen anger trenden på förbundets resultat. I det fall  resultatet är bättre än föregående år (oavsett om målet är nått eller ej) pekar pilen uppåt och vice versa.
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Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 
Tio av femton nationella program inom förbundet har nått målet. Ett målmedvetet arbetet 
med det systematiska kvalitetsarbetet för en grundlig analys av statistiska data, diskussioner 
om betyg och bedömning har bidragit till resultatet. Många, företrädesvis yrkeselever, är 
nöjda med att klara godkända betyg. De flesta som vill ha arbete efter gymnasiet får det 
oavsett om de har 12,0 eller 14,0 i genomsnittlig betygspoäng och eleverna vet om det. Att 
förändra denna inställning är en stor utmaning för skolan. 
 
Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa nu än tidigare något som påverkar 
elevernas studieresultat negativt. Skolornas elevhälsateam kommer att arbeta mer ute i 
klasserna tillsammans med ordinarie lärare.Samtidigt som lärare måste använda sig av 
möjligheten till extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen i större 
utsträckning.  
Målet är inte nått, 14,8 (kvinnor 15,6, män 13,9) - mål över 14,8 

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Lärarna för kontinuerliga samtal med eleverna kring deras studieresultat vilket bidrar till en 
känsla av att vara sedd och samtidigt uppmärksammas de individuella behoven tidigt. 
Nyckelorden är sambedömning, kollegialt lärande och samsyn. En, i de flesta fall, bra 
närvaro samt en undervisning som stöds av Google Classroom har medfört bra resultat.  
 
Det faktum att eleverna i större utsträckning väljer flexundervisningen på SFI istället för att 
göra prövning på traditionellt vis har resulterar i fler avklarade betyg. Under flexlektionerna 
på gymnasienivå har eleverna möjlighet att få individuell handledning, de kan komma när de 
känner att de behöver mer tid och läraren kan lägga mer fokus på den enskilda eleven. 
 
För några av eleverna har matematiken varit en för svår utmaning och i flera fall kombinerat 
med hög frånvaro har lett till lågt resultat. En studiehall med pedagoger, språkstödjare och 
resursperson kommer att ge eleverna möjlighet till stöd och hjälp i sin utbildning utanför 
lektionstid kan stödja dessa och andra elever i sin strävan att nå höga betyg. 
Målet är inte nått, 88 procent (kvinnor 90 procent, män 84 procent) - mål över 89 
procent 
 
Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet. 
Det goda resultatet grundar sig i den höga graden av välutbildade lärare. Lärarna har 
kontinuerligt och med uthållighet förklarat för eleverna vad målen för respektive kurs innebär 
och vad den enskilde behöver göra för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att 
poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att uppnå målen. Det systematiska 
kontinuerliga kvalitetsarbetet bidrar också till ökad måluppfyllelse. 
 
En av skolorna kommer att utveckla flödet från antagning till betygssättning inom 
vuxenutbildningen på grundläggande nivå för att nå ännu högre resultat. Inom 
vuxenutbildning på gymnasial nivå ska skolan minska antalet felval genom att bedömningar 
kring individens förutsättningar att klara kursen ska kvalitetssäkras.  
Målet är nått, 11,9 (kvinnor 12,5, män 11,0) - mål över 11,7 
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Normer, värden och inflytande 

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Spännvidden i måluppfyllelse är stor mellan programmen. Generellt är det mycket goda 
relationer mellan personal/elev och mellan elev/elev. Eleverna anger också att de är trygga 
och har kompisar runt omkring sig i mycket hög utsträckning. Goda strukturer kring 
trivselskapande arbetsmetoder och hur man bemöter elever skapar trygghet i klasserna och 
på skolorna. En särskild insats som kan nämnas är att personalen har möjlighet till 
pedagogisk lunch tillsammans med sina elever för ökad trygghet i lunchrestaurangen på 
ungdomsgymnasierna. 
 
I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer personalen att ha samtal med eleverna 
kring orsaker och möjliga lösningar. Representanter från EHT kommer att vara mer ute i 
dessa klasser för en ökad trygghet. 
Målet är nått, 8,5 (kvinnor 8,4, män 8,7) - mål minst 8,1 

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna 
Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett mycket högt betyg. Den verksamheten har en 
personaltäthet utifrån elevens behov och förutsättningar. Ledarskapet i klassrummet är helt 
avgörande för hur eleverna uppfattar situationen på lektionerna. Skolorna kommer att 
intensifiera utvecklingen av lärarnas ledarskap. För lärare där utvärderingarna visar lägre 
resultat planeras handledning för att ge lärare nya redskap i arbetet med att “äga 
klassrummet”. 
 
Inom vuxenutbildningen är det mycket små problem med studieron på lektionerna. De förstår 
vikten av studiero i klassrummet och tar därför ansvar för den. 
Målet är nått, 7,2 (kvinnor 7,0, män 7,4) - mål minst 6,4 

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.  
Skolorna arbetar aktivt med läroplansmålen och rektorer och lärare har tillsammans med 
elevhälsan arbetat intensivt med skolans gemensamma värdegrund. Lärarna arbetar med 
värdegrunden i undervisningen och naturligtvis i andra möten med kollegor och elever. 
Förbundet genomför också utbildningar för personalen där fokus är att skapa förståelse för 
HBTQ men även generellt kring människors lika värde. 
Målet är nått, 7,7 (kvinnor 7,5, män 7,8) - mål minst 7,1 

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen 
Eleverna har stort inflytande på områden de kan ha inflytande över. Personal har under åren 
fått en bred kompetensutveckling vilket gör att verktygslådan för lärarna ständigt har utökats 
för att kunna tillgodose fler elevers behov och rättighet av att vara med och påverka. Det 
råder en diskrepans mellan elevernas önskemål om inflytande och de begränsningar som 
finns i kursplanerna. Skolorna behöver bli tydligare i kommunikationen med eleverna. 
Målet är nått, 4,5 (kvinnor 4,5, män 4,6) - mål minst 4,4 
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Jenny Nyströmsskolan 

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Den positiva utvecklingen på flera program gällande andelen elever med examen bedömer 
rektorerna beror på den nya rutinen för extra anpassningar och särskilt stöd, som 
implementerades under året bidrog till att elever kunde fångas upp tidigt. Den ökade 
bemanningen och den bredare ämneskompetens i Studiehallen har också positiv inverkan 
på resultatet. Elever har getts möjlighet att klara sina kurser och nå examen under sin 
studietid då det funnits tillgång till lärare vid fasta tider. Personalen i Studiehallen har under 
året byggt upp ett väl fungerande arbetssätt med att fånga upp och följa upp elever som inte 
når målen. 
 
Flera av skolans nyanlända elever på de nationella programmen har, trots många gånger 
höga ambitioner, svårt att nå examen. Skolan utvecklar arbetet med språkstödjare och en 
bredare ämnesbemanning i studiehallen för att höja dessa elevers resultat. 
Några program når inte ända fram och har minskat sina resultat vilket bottnar i låg motivation 
och därtill kopplad låg närvaro samt psykisk ohälsa. Skolan arbetar aktivt med DATE 
lärmaterial som ger pedagoger och elever möjlighet att arbeta för en socialt, pedagogiskt 
och fysiskt mer tillgänglig skolmiljö. 
 
Skolan fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på arbetslagsnivå för att med 
större precision förändra organisation och arbetssätt för högre måluppfyllelse. 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 
Fem av sex program på skolan har nått målet. Ett målmedvetet arbetet med det 
systematiska kvalitetsarbetet med en grundlig analys av statistiska data samt diskussioner 
om betyg och bedömning har bidragit till resultatet. Elevhälsan är numera med i arbetslagen 
vilket har lagt till en dimension i diskussionerna på hur skolan kan arbeta på ett 
förebyggande sätt. 
 
Skolans speciallärare kommer att arbeta mer ute i klasserna tillsammans med ordinarie 
lärare. Samtidigt som lärare måste arbeta mer aktivt med extra anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. Skolan behöver även hitta metoder för att få eleverna att söka 
stöd i studiehallen, både för att uppnå godkända betyg men också för att nå de högre 
betygsstegen. 

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet men spännvidden mellan programmen är stor. Generellt på skolan är 
det mycket goda relationer mellan personal/elev och mellan elev/elev. Goda strukturer kring 
trivselskapande arbetsmetoder och hur man bemöter elever skapar trygghet i klasserna och 
på skolan. 
 
I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer personalen att ha samtal med eleverna 
kring orsaker och möjliga lösningar. Representanter från EHT-teamen kommer att vara mer 
ute i klasserna för ökad trygghet. 
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Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 
Skolan har inte nått målet, men ligger bara en tiondel under. Eleverna på gymnasiesärskolan 
ger skolan ett mycket högt betyg. Den verksamheten har en personaltäthet utifrån elevens 
behov och förutsättningar. Lärarna där är utbildade speciallärare som arbetar tätt 
tillsammans med de pedagogiska assistenterna. De har under lång tid arbetat med 
lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik. Sker någon konfrontation så 
analyseras händelsen noggrant för att utröna hur liknande situationer kan undvikas i 
framtiden. 
 
För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat planeras handledning för att ge lärare nya 
redskap i arbetet med att “äga klassrummet”. 

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 
Skolan har klarat målet med bred marginal. Jenny Nyströmsskolan är en skola som består 
av vitt skilda program och därmed vitt skilda personligheter. Alla samlas i Gallerian och det 
finns en acceptans för varandras olikheter. Eleverna på språkintroduktionen (IMS) har gett 
skolan ett mycket högt värde inom detta område.  
 
Detta är ett resultat av goda förebilder i klassrummet och ett ständigt pågående 
värdegrundsarbete som ger goda resultat. Skolan arbetar aktivt med läroplansmålen och 
lärarna har tillsammans med elevhälsan arbetat intensivt med skolans gemensamma 
värdegrund.  

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 
Skolan har nått målet. Personalen har under åren fått en bred kompetensutveckling vilket 
gör att verktygslådan för lärarna ständigt har utökats för att kunna tillgodose fler elevers 
behov och rättighet av att vara med och påverka. Rektorerna kommer att fortsätta 
diskussionen med lärare på vilket sätt de ska få eleverna mer delaktiga. 
 
Det som eleverna i mångt och mycket efterfrågar är en tydlighet vad som krävs för att uppnå 
ett visst betyg och att delta i planeringen av undervisningen är då underordnat. Det råder en 
diskrepans mellan elevernas önskemål om inflytande och de begränsningar som finns i 
kursplanerna. Skolan behöver bli tydligare i kommunikationen med eleverna. 

 

Lars Kaggskolan 

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Skolan har nått målet. Ett av de sju nationella programmen klarade inte målet i år. En del av 
förklaringen till goda resultat är elevernas goda förutsättningar. En annan del är lärarnas 
arbete med att skapa intressanta och varierade lektioner. Lärarna ställer samtidigt höga krav 
på sig själva och eleverna.  
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Skolan har en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn (pedagogik och didaktik) och 
personalen försöker hitta individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Arbetslagen 
diskuterar på vilka sätt de kan underlätta för eleverna utifrån struktur, planering och 
samarbete. Det handlar om samverkan inom kurser och mellan kurser samt hur biblioteket 
blir en pedagogisk resurs. Nya metoder och upplägg tas fram som i förlängningen bidrar till 
en bättre arbetsmiljö med avseende på minskad upplevd stress hos både elever och lärare 
och därmed högre resultat. 
 
En stark bidragande orsak till fortsatt hög måluppfyllelse är att många av skolans elever i 
stor utsträckning vänder sig till resurscentrum där många elever får hjälp med att gå från F 
till ett godkänt betyg. 
 
På det program som inte klarade målet var relativt många elever antagna med dispens från 
behörighetskravet i engelska från grundskolan. För dessa elever behövs en färdig plan direkt 
för hur de på tre år ska klara grundskolans samt gymnasiets engelska 5. Skolan kommer att 
tidigt ta tag i detta inför kommande antagningar. 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 
Skolan totalt har inte nått målet, men fyra av sju program har gjort det. Många, företrädesvis 
yrkeselever, är nöjda med att klara godkända betyg. De flesta som vill ha arbete efter 
gymnasiet får det oavsett om de har 12 eller 14 i genomsnittlig betygspoäng och eleverna 
vet om det. Att förändra denna inställning är en stor utmaning för skolan. Under läsåret 
kommer lärarna få kompetensutveckling för att stärka dem i flera avseenden och leda till ett 
bättre lärande för eleverna.  
 
Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa nu än tidigare något som påverkar 
elevernas studieresultat. På några program har lärarna fått lägga mycket energi för att få 
elever över gränsen vilket har gått ut över de som hade potential att nå de högre betygen. 
Trots att en del elever inte nått de höga betygen har de åtminstone slutfört sin utbildning 
med ett lägre meritvärde, istället för avhopp, vilket ändå måste räknas som en framgång.  

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har som helhet nått målet. För ett av de åtta programmen är målet inte nått. Skolan 
lyfter frågor om trygghet och trivsel kontinuerligt på t.ex. programråd och Kaggråd. En 
särskild insats som kan nämnas är att personalen har möjlighet till pedagogisk lunch 
tillsammans med sina elever för ökad trygghet i lunchrestaurangen. Eleverna trivs i sina 
klasser och det finns inga märkbara problem med grupperingar enligt trivselenkäten. 
Eleverna anger också i mycket hög utsträckning att de är trygga och har kompisar runt 
omkring sig.  
 
På ett program har skolan infört ett nytt systematiskt och konsekvent arbete med syfte att 
skapa trygghet och arbetsro. Gemensamma regler togs fram och alla förband sig att utgå 
från dessa. Personalen på programmet upplevde att vårterminen var lugn och trygg i alla 
berörda undervisningsgrupper.  
 
Under läsåret 2018/19 har lotsar och rektorer, där behov funnits, diskuterat den upplevda 
tryggheten på skolan på klassnivå. Samtalen har handlat om hur och varför vissa elever 
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delvis upplever tryggheten som lägre jämfört med andra program på skolan. Elever nämner 
att det kan förekomma att de känner sig utsatta då de rör sig på skolan. Positivt är att elever 
vid intervjuer med Skolinspektionen under våren 2019 uttrycker att de är tryggare nu än 
tidigare. 
 
Skolan behöver aktivt jobba vidare med att bryta sexistiska kommentarer och uppmuntra de 
elever på som känner sig utsatta att prata med lotsar, lärare eller rektor om incidenter som 
inträffar. Elevhälsan i form av kurator och skolsköterska ska ha kontinuerlig kontakt med 
vissa klasser samt enskilda möten vid behov för att främjande tryggheten i skolan.  

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 
Skolan har som helhet nått målet, men det är en stor spännvidd mellan programmen. Sex av 
åtta program har nått målet. Personalen ska synliggöra elevernas egna ansvar till att skapa 
god studiero samt skapa förståelse och respekt för klassens olika önskemål för 
klassrumsklimat. Ett arbete med den fysiska klassrumsmiljön som också kan hjälpa till att 
skapa tystare och lugnare arbetsklimat ska inledas. Skolan fortsätter att arbeta med normer, 
värden och inflytande på liknande sätt som tidigare läsår. 
 
Skolan har arbetat fram en pedagogisk grundsyn. En av delarna i denna grundsyn är 
ledarskapet i klassrummet vilket har en direkt koppling till studiero. I arbetslagen 
diskuterades vikten av att personalen håller fast vid de ordningsregler som finns och arbetar 
aktivt med främjande insatser som tydligare placeringar i klassrummet, mobiltelefonförbud 
etc. I enskilda undervisningsgrupper har lärare stöttat varandra genom aktiva åtgärder kring 
studieron. Rektorer kommer att diskutera individuella mål kring just ledarskap vid 
medarbetarsamtalen. 

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 
Skolan som helhet når målet, men tre av åtta program gör inte det. Både 
förbundsgemensamma och skolspecifika aktiviteter bidrar till ett större förståelse för 
olikheter. Lotsar har till exempel bjudit in och arbetat med elevhälsan under lotstid, likaså har 
lotsar arbetat med mjuka värden i olika format (t.ex. HBTQ+ arbete, gruppindelningar och 
allas lika värde). Under lektionstid har skolan integrerat normer, värden och inflytande i 
undervisningen; exempelvis har engelskan arbetat med normer och värden kring reklam och 
ideal, i samhällsundervisningen arbetas med identiteter, kränkande behandling och 
diskriminering. I svenskundervisningen pågår ett läsprojektet med temat “normer & värden” 
som integrerar alla treor på skolan, medan eleverna i biologi har fått arbeta med sex- och 
samlevnadsundervisning i stor utsträckning.  
 
På de nationella programmen har det under de senaste två, tre åren kommit allt fler elever 
med annan bakgrund än svensk, vilket bidrar till en större integration och förståelse för 
varandra i vardagen. Ett stort arbete läggs på värdegrundsarbetet i klassrummet, vilket 
också ger utslag i trivselenkäten. På ett program har skolan en lärare som har ett stort 
engagemang i likabehandlingsarbetet och jobbar mycket aktivt med dessa frågor, detta har 
sannolikt påverkat resultatet positivt på det programmet. 
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En annan mer inkluderande metod för likabehandlingsarbete på skolan startar hösten 2019. 
Istället för en grupp med representanter från varje arbetslag kommer kuratorerna ut till 
programmen och diskuterar frågan med alla lärare.  

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 
Skolan har nått målet. Eleverna har stort inflytande på områden de kan ha inflytande över. 
De har i praktiken ett större inflytande än vad enkätresultaten visar, särskilt när det gäller 
former och tider för examination. Dock kan elevens syn på vad de vill ha inflytande på och 
vad som de får ha inflytande på divergera.  
 
Att de äldre eleverna i större grad känner inflytande kan ha att göra med att de bättre förstår 
vad de kan ha inflytande över, men också att de då läser fler inriktningsämne som i sin 
karaktär erbjuder en större valmöjlighet. Kommande kompetensutveckling kommer också att 
stimulera lärarna att fundera på frågeställningen.  

 

Stagneliusskolan 

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Skolan har nått målet. Skolan arbetar på flera håll med ämnesövergripande planeringar 
vilket medför en effektiv tidsanvändning för eleverna med bra resultat. Ett tätt samarbete 
inom arbetslagen är nyckeln. Ett idogt och tidigt nyttjande av studietid för elever som 
behöver lite extra är positivt för resultaten. Lärarna har fått många nya användbara 
pedagogiska verktyg i samband med kompetensutvecklingsinsatser med Challenging 
Learning. Fokus på kollegialt lärande bland lärarna och tidigare insatser av elevhälsan bidrar 
till det goda resultatet. 
 
Gällande handels -och administrationsprogrammet så har det skett en stor förbättring 
gällande andelen elever med examensmål. Ett långsiktigt arbete där elevhälsan och lärarna 
tidigt har fångat upp elever med svårigheter i skolarbetet. Oftast handlar det om 
skolmotiverande insatser där specialpedagog, kurator, syv, mentorer och ämneslärare 
arbetat tillsammans med eleverna för att nå en examen.  
 
Vad gäller AST-enheten är det personalens skicklighet i att anpassa utifrån elevernas 
förutsättningar som är det allra viktigaste faktorn för framgången.  

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 
Skolan har inte nått målet. Skolan har en hög andel elever med examen vilket gör att fler 
elever precis klarar sin måluppfyllelse men då med en lägre betygspoäng som påverkar 
måluppfyllelsen negativt. Fokuset ligger fortsatt på att nå en hög procentuell andel som 
klarar sin examen, men samtidigt behöver skolan identifiera kurserna med låga resultat och 
göra en ordentlig analys kring vilka faktorer som behöver förändras för att nå eleverna på ett 
bättre sätt och då nå ett högre betyg. Det pågår ett systematiskt arbete inom varje ämnes- 
och arbetslag om vad som ligger bakom läsårets resultat och vad som kan göras för att 
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förbättra dessa till nästkommande läsår. Skolan fokuserar även på diskussioner kring 
betygssättning och bedömning av elevers prestationer i förhållande till betygskriterierna. 

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet. Detta är en av skolans styrkor. På mentorstiden så har personalen 
diskuterat med eleverna kring de risksituationer som kan uppkomma och hur man ska 
reagera och hantera dessa situationer. Det finns en pågående utveckling av mentorstiderna 
för att ge lärarna bra ingångar till diskussion om värdegrundsfrågorna. Det faktum att 
ordningsregler är tydliga och väl kända bidrar till ett bra klimat på skolan. Dessa 
omständigheter påverka elevernas trygghet på ett positivt sätt. Skolan har även en aktiv 
elevhälsa som snabbt går in och hanterar uppkomna situationer.  
 
Lokalerna är relativt “överblickbara” vilket innebär att trakasserier inte kan pågå 
ouppmärksammat. Kameraövervakningen har också bidragit till en ökad trygghet.  

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 
Skolan har nått målet. Ledarskapet i klassrummet är helt avgörande för hur eleverna 
uppfattar situationen på lektionerna. Skolan kommer att intensifiera utvecklingen av lärarnas 
ledarskap. Lärcoacher kommer under 2019-20 stödja och hjälpa lärarna med 
klassrumsledarskapet. Detta kommer att medföra fler lärare inblandade vid inlärningen, samt 
att det finns ett forum där klassrumsklimat och klassrumsledarskapet kan ventileras. 

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 
Skolan som helhet har nått målet, men inte alla program. Eleverna ger skolan höga 
omdömen när det gäller att, i undervisningen, prata om mänskliga rättigheter, allas lika värde 
etc. Men detta slår inte igenom fullt ut på detta område. Detta kan t.ex. handla om 
exkluderande kåraktiviteter och hur vissa sektioner i kåren agerar.  
 
För att eleverna ska få en ökad förståelse för människors olikheter så kommer 
gruppdynamik och grupputveckling att tas upp på mentorstiden. Skolan genomför också en 
utbildningsdag för samtliga pedagoger där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men även 
generellt kring människors lika värde. 

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 
Skolan har nått målet. Eleverna är med och deltar i undervisningens utformning. 
Uppfattningen av delaktighet påverkas till stor del av förväntningar och tidigare erfarenheter 
så det är viktigt att bibehålla ett nära samarbete mellan lärarna så att det görs på ett 
likvärdigt sätt. Elever vill gärna bestämma andra saker än de som kan påverkas, t.ex. vilken 
lärare man har och vilket schema man får. Ett ökat användare av examineringskalendern 
kommer att medföra ett större mått av inflytande för eleverna. 
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Ölands utbildningscenter 

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet. 
Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer. En bra närvaro samt en undervisning 
som stöds av Google Classroom har fungerat bra. Eleverna har tagit eget ansvar över sitt 
lärande vilket är viktigt när flera kurser bedrivs flexibelt och delvis på distans. Ett färre antal 
elever arbetar parallellt som de studerar vilket gör det enklare att fokusera på lärandet i 
skolan. För några av eleverna har matematiken varit en för svår utmaning och kombinerat 
med hög frånvaro har lett till lågt resultat. Den nya organisationen med antagning var 10e 
vecka kan initialt lett till en lägre måluppfyllelse. 
 
Inrättandet av en bemannad studiehall med pedagoger, språkstödjare och resursperson 
kommer att ge eleverna möjlighet till stöd och hjälp i sin utbildning utanför lektionstid 

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet. 
Skolan har nått målet. Lärarna har kontinuerligt och med uthållighet förklarat för eleverna 
vad målen för respektive kurs innebär och vad den enskilde behöver göra för att nå dem. 
Lärarna är samtidigt noga med att poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att 
uppnå målen.  

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet. Ölands utbildningscenter är en liten skola där alla känner alla. 
Skolledningen fokuserar på bemötande samt att personalen ska må bra och tycka om sitt 
arbete. När personalen mår bra så blir relationen till eleverna också bra.  

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 
Skolan når målet med råge. Skolan har mestadels under denna period haft vuxna elever så 
studiero är inget större problem för skolan. Då vuxenutbildning på grundläggande nivå ligger 
långt under övriga enheter så kommer rektor att initiera diskussioner med lärare och elever 
och möjliga orsaker och lösningar.  

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 
Målet uppnått totalt för skolan, men vuxenutbildning på grundläggande nivå ligger under 
övriga enheter på skolan även här. Skolan arbetar ständigt på olika sätt med etik och moral 
bl.a. med samarbete över grupper och nivåer för att eleverna ska lära känna varandra även 
utanför den egna undervisningsgruppen. Skolan arbetar t.ex. med diskussionsgrupper om 
olika pedagogiska dilemman. 
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Axel Weüdelskolan 

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet. 
Skolan har inte som helhet nått målet. Lärarnas kontinuerliga samtal med eleverna kring 
deras studieresultat ger en känsla av att de blir sedda och de individuella behoven 
uppmärksammas tidigt. Nyckelorden är sambedömning, kollegialt lärande och samsyn. 
Elever som inte når målen erbjuds i ett tidigt skede kontakt med specialpedagog och 
eventuellt studievägledare för samtal och upprättande av en åtgärdsplan. 
 
Det faktum att eleverna i större utsträckning väljer flexundervisningen på SFI istället för att 
göra prövning på traditionellt vis har resulterar i fler avklarade betyg. Under flexlektionerna 
på gymnasienivå har eleverna möjlighet att få individuell handledning, de kan komma när de 
känner att de behöver mer tid och läraren kan lägga mer fokus på den enskilda eleven. 

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet. 
Skolan har som helhet nått målet. Det goda resultatet grundar sig i den höga graden av 
välutbildade lärare. SFI eleverna på Mjölnergymnasiet når inte lika höga resultat som på 
Axel Weüdelskolan. Dessa elever flyttar nu till Axel Weüdelskolan och fördelas på olika 
grupper med en undervisningen som bättre passar var och ens nivå i det svenska språket. 
Denna elevgrupp kommer sannolikt att nå högre måluppfyllelse framöver. 
 
Skolan kommer att utveckla flödet från antagning till betygssättning inom vuxenutbildningen 
på grundläggande nivå för att nå ännu högre resultat. Inom vuxenutbildning på gymnasial 
nivå ska skolan minska antalet felval genom att bedömningar kring individens förutsättningar 
att klara kursen ska kvalitetssäkras. En förbättrad kommunikation mellan studie- och 
yrkesvägledningen och pedagogerna ökar möjligheterna för det. 
 
Skolledningen är trygg i att lärarna ständigt reflekterar över de insatser som initierats. 
Arbetslagen har i uppdrag att minst en gång per månad fylla i en löpande logg i det 
gemensamma kvalitetsdokument. Det systematiska kontinuerliga kvalitetsarbetet medför 
ökad måluppfyllelse. 

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan når målet. Personalen arbetar aktivt med att uppmärksamma otrygghet och arbetar 
strukturerat enligt skolans rutiner då situationer uppstår. Personalen tar även hjälp utifrån 
t.ex. Kvinnojouren och Integra Kalmar för att aktualisera ämnesområdet ur flera perspektiv. 
För att stärka sammanhållningen och känslan av en trygg gemenskap anordnar personal 
och elever gemensamma aktiviteter över arbetslagen, till exempel musikfest, Lucia, 
sommarfest m.m.  

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 
Skolan har nått målet. Sammanfattningsvis kan man säga att mindsetet “allas arbetsplats” 
på skolan är en framgångsfaktor. Dock är några av elevgrupperna sårbara för förändringar 
och t.ex. reagerar negativt när vikarier sätts in. Lärarna följer upp vikariernas arbete och 
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meddelar skolledningen om det inte fungerar. Andra grupper är vana vid universitetsstudier 
och förstår vikten av studiero i klassrummet och tar därför ansvar för den. 

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 
Skolan har nått målet och har höga resultat. Lärarna arbetar med värdegrunden i 
undervisningen och naturligtvis i mötet med varandra och eleverna. Vid varje kursstart och 
sedan kontinuerligt under kurserna tas frågan upp. Personalen upplever att eleverna vågar 
uttrycka olika åsikter och blir respektfullt bemötta. Eleverna ges utrymme för att uttrycka 
olika åsikter och möjlighet att förklara varför de tycker som de gör. Skolan är dock tydlig med 
vad som är lagligt och inte i Sverige. Mångfalden på skolan är en naturlig del med tanke på 
den blandning av kulturer, religioner och åldrar som finns representerade på skolan. 
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Enheterna 

Jenny Nyströmsskolan 

Ekonomiskt utfall 
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2019 med en kostymanpassning på drygt 9,6 mkr (vilket är 
4,1 mkr bättre än vid ingången av 2018).  
 
Det estetiska programmet gick in med det största budgeterade underskottet på drygt 3,8 
mkr. Därefter kommer restaurang- och livsmedelsprogrammet 2,3 mkr, 
naturvetenskapsprogrammet med ca 1,7 mkr, hotell- och turismprogrammet samt 
introduktionsprogrammet med ca 0,8 mkr, vård- och omsorgsprogrammet med ca 0,5 mkr. 
Barn- och fritidsprogrammet gick in med ett överskott om ca 0,3 mkr och gymnasiesärskolan 
med en budget i balans.  
   
I helårsprognosen visar det estetiska programmet den största ekonomiska återhämtningen 
med närmare 1 mkr och därefter introduktionsprogrammet med knappt 0,9 mkr. Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet prognostiseras förbättra sitt utfall med ca 0,5 mkr. Direktionen 
tog i våras beslut att införa lärlingsförlagd utbildning för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet för nya årskurs 1-elever. Detta är 
en av årets besparingsåtgärder som i år men även på längre sikt förväntas förbättra det 
ekonomiska utfallet.Det fortsatta arbetet att öka kostnadseffektiviteten med exempelvis 
större undervisningsgrupper förväntas i år innebära en besparing med ca 2,4 mkr lägre 
personalkostnad. Skolan tar även del statsbidraget för introduktionsprogrammet 2019 med 
ca 0,6 mkr för insatser att stärka utbildningen. En kostnadspost som förväntas bli högre är 
kostnaderna gällande taxiresor för gymnasiesäreleverna. Detta baseras på vårens 
kostnadshöjning och beräknas avvika med närmare 0,5 mkr mot budget.            
 
Sammantaget är helårsprognosen ett underskott på 8,8 mkr. Helårsprognosen bygger på 
antalet inskrivna elever den 6/9. 

 

Viktiga händelser under året 
På JN finns en härlig blandning av utbildningar med en välutbildad och engagerad personal. 
Det finns såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program samt 
gymnasiesärskola och introduktionsprogrammet. Tillsammans blir det en underbar mix av 
elever och personal- på skolan finns något för alla.  
 
Under läsåret 19/20 tar skolan ytterligare steg för ett Förbättrat lärande. Enheten fortsätter 
arbeta med arbetssättet vilket implementerades 18/19 för arbets- och ämneslagen och dess 
arbetslagsledare och ämnesutvecklare. Till varje arbetslag kopplas både elevhälsans olika 
professioner samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans stödja elevernas sociala- 
samt kunskapsutveckling på ett främjande sätt. Skolan fortsätter arbetet med EHT rutinen 
vars mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande extra anpassningar och särskilt 
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stöd. Viktigt att hålla i det fortsatta arbetet för att befästa den i alla verksamheter och 
professioner. 
 
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de politiskt fastställda målen, arbetar skolan 
sedan flera år utifrån aktuell forskning. Under läsåret 18/19 arbetade en utvecklingsgrupp 
bestående av cirka tio personal med olika kompetenser tillsammans med samtlig personal 
på skolan under KPT-dagar med att ta fram en sammanhållen vision och värdeord för Jenny 
Nyströmsskolan. Arbetet i de blandade grupperna var mycket positivt och mynnade efter en 
omröstning ut i #hjärtahjärnajenny som vilar på värdeorden engagemang, kompetens och 
variation. Parallellt med detta har SYL tillsammans med IKT-pedagog och lektor gjort 
lektionsobservationer för att skapa en nulägesbild över hur det formativa, inkluderande och 
läsutvecklande arbetssättet ser ut på JN. Skolledningen och IKT-pedagogen gjorde även 
fokusgruppsintervjuer med några elever från varje klass i åk 2. Resultaten har sedan 
analyserats och med utgångspunkt i det har det skapats byggstenar som Jenny 
Nyströmsskolan ska vila på. Byggstenarna är grunden i hur KPT ser ut under läsåret 19/20. 
Vad skolan har för behov och vad som är det önskade läget. Enheten har kommit fram till att 
SKUA (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) och Läslyftet  är den KPT som ska gälla 
under läsåret för att fylla på byggstenar och ha en bra grund att stå på.  
 
Studiehallen har arbetat med bredare kompetens som legat jämnt fördelat under veckorna 
för att ge fler elever möjligheter att få stöd i att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling samt en högre måluppfyllelse.  
 
Skolan har fortsatt arbetet med tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficienter. Detta har 
resulterat i en mer slimmad organisation men med bibehållen kvalitet kopplat till det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök 
och servering beslutades att bli lärling för de nya eleverna som blir antagna från och med 
läsåret 19/20. 
 

 

Förväntad utveckling 
Arbetet med de förbundsövergripande rutinerna gällande elevhälsan kommer att fortsätta 
under läsåret. Likaså att utveckla moderna lärmiljöer anpassade till modern pedagogik med 
digitala verktyg kommer fortgå. I riktning mot ökad måluppfyllelse kommer lärare och 
elevhälsan arbeta och utveckla verksamheten för såväl elever som personal. Elevhälsan 
kommer att fortsätta och fördjupa sitt arbete ute i arbetslag och ämneslag med fokus på 
helhetsbilden av eleven samt närvaron. Elevhälsan kommer hålla i två halva KPT dagar för 
verksamheten på skolan, arbete med DATE materialet och att Främja närvaron. 
 
Gymnasiesärskolan och ungdomsgymnasiets visionsarbete och fortsatta utvecklingsarbete 
kommer under läsåret att gå in i varandra för att skapa en skola och använda resurser på ett 
bra sätt. Samtliga SYL ingår i den grupp som skall fortsätta arbetet med Bättre tillsammans 
under läsåret. 
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I ledningsgruppen kommer planerarna för både gymnasiesärskolan och ungdomsgymnasiet 
delta under samma förutsättningar.  
 
Skolan kommer fortsätta arbeta för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité. 
Marknadsföringsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete med med fokus på att synliggöra 
och göra skolan till ett attraktivt val i konkurrens med övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny 
Nyströmsskolan fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor bredd.  
 
Enheten kommer på uppdrag av verksamhetsområdeschefen tillsammans med controller 
och ekonomichef fortsätta och genomföra förändringar utifrån den genomlysning av Jenny 
Nyströmsskolan ekonomiska läge som gjorts. Detta kommer under läsåret 19/20 innebära 
förändringar i strukturer och tjänster.  
 
 

Lars Kaggskolan 

Ekonomiskt utfall 
Lars Kaggskolan gick in i budget 2019 med en kostymanpassning på drygt 6 mkr. Av de 6 
mkr stod introduktionsprogrammet för ca 4,7 mkr. Efter ett betydligt minskat elevunderlag på 
introduktionsprogrammet har anpassning av kostnadsnivån inte minskat med motsvarande 
omfattning. Detta innebär att kostnader för personal och lokaler av flera skäl inte kunnat ske 
i samma takt som elevantalet förändrats. Trots åtgärder som sänker kostnaderna 
motsvarande den ingående besparingen fortsätter elevantalet sjunka vilket försämrar den 
ekonomiska prognosen ytterligare.   
 
De största posterna som avviker mot budget är en totalt minskad personalkostnad med ca 
3,8 mkr och av dessa är utgörs 3 mkr på introduktionsprogrammet. En besparingsåtgärd, 
beslutad av direktionen, var organisationsförändring av individuellt alternativ när tidigare 
Navigatorskolan från hösten upphör som egen verksamhet. Sammantaget speglas även de 
sänkta personalkostnaderna av statsbidrag som då finansierar delar av personalkostnader 
som exempelvis lärarnas arbete kring entreprenörskap och yrkeslärarutbildning. Även i år 
tilldelades introduktionsprogrammet ca 1,8 mkr för insatser att stärka utbildningen. Andra 
åtgärder som sänker årets personalkostnader är tjänstledigheter eller annan ledighet som 
inte ersatts fullt ut. Exempel på detta är exempelvis bibliotekarie där 100% föräldraledighet 
enbart ersattes med 50 % under höstterminen. Antalet elever till skolans program fortsätter 
att öka med undantag för introduktionsprogrammet. Även antalet vuxenstuderande ökar och 
nya vuxenutbildningar har startat denna hösttermin som i sin tur bidrar till ett förbättrat utfall 
för skolan.  
 
Helårsprognosen baseras på antalet inskrivna elever 6/9 och landar sammantaget på knappt 
-3 mkr.       
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Viktiga händelser under året 
Under några år medförde de stora flyktingströmmarna från 2015-2016 stora konsekvenser 
för verksamheten på Lars Kagg, framför allt vad gäller möjligheterna att rekrytera personal, 
ordna lokaler samt organisera utbildning.  I samband med att den stora puckeln av elever 
har passerat igenom utbildningen följer nya utmaningar, nu istället i form av anpassning av 
verksamheten till nya omständigheter.  
 
Under vårterminen 2019 tog direktionen beslut om att avveckla verksamheten vid 
Navigatorskolan och verksamheten avslutades i samband med läsårsslutet. Elever vid 
skolan erbjuds istället utbildning inom ramen för andra Introduktionsprogram inom förbundet.  
  
Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip fullbelagda. Även våra 
vuxenutbildningar i fordon, bygg och frisör har fortsatt god tillströmning av elever. Hösten 
2019 drar en ny vuxenutbildning igång på bygg, yrkesutgång murare. 
 
Lars Kaggskolan är femte skolan i landet att certifieras som Motorbranschcollege (MBC). I 
och med certifieringen har skolan fått en kvalitetetsstämpel på att deras fordonsutbildning 
håller god kvalité. 
För tredje året i rad är Lars Kaggskolans elever på naturvetenskapsprogrammet vinnare i 
tävlingen unga reportrar som arrangeras av Håll Sverige rent. Unga Reportrar drivs av Håll 
Sverige Rent, och ger elever i åk 6-9 och gymnasiet en möjlighet att undersöka olika 
hållbarhetsfrågor och producera egna reportage om dem. 

Under läsåret har skolan kontinuerligt arbetat i programöverskridande grupper där syftet varit 
att formulera en gemensam pedagogisk grundsyn kring skolans fyra hörnstenar; ledarskap i 
klassrummet, formativt förhållningssätt, kollegialt lärande och inkludering. Arbetet med den 
pedagogiska grundsynen kommer att fortsätta i ett gemensamt KPT-spår som fokuserar på 
formativ bedömning och där  SYL:are används som handledare. Arbetet med den 
pedagogiska grundsynen kommer också att fortsätta i ämneslagen utifrån tidigare 
genomförd KPT kopplat till den pedagogiska grundsynen. 
 

 

Förväntad utveckling 
Arbetet med att implementera stödprocessen gällande extra anpassningar och särskilt stöd 
fortsätter. Viktigt framöver är frågan hur skolan nyttjar de gemensamma kompetenserna för 
elevernas bästa. Lärare och all personal måste i större utsträckning arbeta som team runt 
eleverna för bästa möjliga lärandemiljö.  
 
Många av de nyanlända elever som kom under 2015-2016 har nu nått behörighet för 
nationella program och återfinns där, vilket ställer nya krav på verksamheten.  Dessa elever 
ska ges möjlighet att klara sin gymnasieutbildning, vilket ställer krav på ökad kompetens 
kring t ex SKUA hos undervisande personal, integration, organisation av undervisning i SvA, 
dispensengelska m.m.  
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Utifrån arbetet med att utforma den pedagogiska grundsynen, har enheten identifierat ett 
behov av att förstärka utvecklingsorganisationen, navet i det kollegiala lärandet på skolan. 
En framgångsrik och lärande organisation är förändringsbenägen och vet att den aldrig är 
färdig, att utveckling är en ständigt pågående process. En lärande organisation har också ett 
formativt förhållningssätt till lärande och utveckling som innebär att alla förväntas lära om 
och lära nytt. Skolledningen har därför beslutat att bilda en utvecklingsgrupp som i nära 
samarbete med skolledningen ska vara ett forum som driver utvecklingen vidare på Lars 
Kaggskolan. Utvecklingsgruppens arbete påbörjas under läsåret 19/20. 
 
Skolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både 
elever och personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de 
anpassas till en modern lärmiljö. Gemensamma aktiviteter fortsätter anordnas för ökad 
trivsel bland personalen. I linje med huvudmannens personalpolitiska program fortsätter 
skolan också arbetet med att utveckla Lars Kagg som en attraktiv arbetsplats.  
 
Inför framtiden hyses farhågor vad gäller arbetsmiljön för medarbetarna. En stor andel av 
personalen, oavsett profession, upplever att de inte hinner med sitt arbete inom de ramar 
som finns. Skolledningen ser en stor risk för högre personalomsättning och sjukskrivningar.  
 
Ett led i kostymanpassningen för introduktionsprogrammet har inneburit att skolan gått ur 
externa hyreskontrakt och istället omorganiserat verksamhet på Lars Kaggskolan. 
 
 
  

Stagneliusskolan 

Ekonomiskt utfall 
Stagneliusskolan gick in i budget 2019 med ett överskott om 1,5 mkr. Efter att de preliminära 
söksiffrorna konstaterades att söktrycket till skolan var fortsatt högt och att det var aktuellt att 
utöka organisationen ytterligare inom ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet, profil 
idrott och ledarskap. Därmed även de kringfunktioner som finns på skolan såsom kurator, 
skolsköterska, administration och förstärkning. I den mån det varit möjligt har nu 
utökningarna genomförts. 
 
Skolan har inför året haft en vakans inom biblioteksverksamheten och skolan kunde ta emot 
en övertalighet från annan skola inom förbundet. Dock till 0,5 mindre tjänstgöring än 
budgeterat vilket har resulterat i en prognos om plus 0,3 mkr på biblioteksverksamheten. En 
fortsatt restriktiv tillsättning av vikarie inom AST samt ett ökat elevunderlag bidrar även till 
det resultatmässiga utfallet som summerar till ett överskott om 2 mkr. 
 
 

Viktiga händelser 
Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett samarbete med Challenging Learning. 
Detta samarbete syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska hörnstenar som 
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genomsyrar skolans helhetsidé. Initialt ligger fokus på att utveckla självständigt lärande, 
kritiskt tänkande, kognitiv utmaning och problemlösning. 
  
För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en kultur där utmaning inte bara är 
förväntad, (kognitiv utmaning), utan även är välkomnad, där elever får tillfälle att samtala 
runt sitt tänkande, sitt skolarbete och sin utveckling (kritiskt tänkande)och, som ett resultat, 
utveckla sina egenskaper och förmågor för att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga 
(självständigt lärande). Förhoppningen är att detta arbete har den inverkan på elever att det 
skapar en mätbar skillnad, observerbar i elevens språk, inställning och strategival när de 
ställs inför ett problem (problemlösning). 
  
Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att skapa en tydlig lärandekultur som 
baseras på Stagneliusskolans redan starka fundament av akademiska prestationer och 
positiva attityd till lärande. Projektet har förlängts och kommer pågå under hela läsåret 
19/20. 
  
Stagneliusskolans samarbete med Ung företagsamhet har fortgått under läsåret med det 
övergripande målet att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till 
framtida sysselsättning genom företagande eller anställning. Glädjande nog blev det en 
förstaplacering på SM, i kategorin “Årets säljare”. På den regionala mässan fick skolan 
fleratalet utmärkelser, bland annat “Årets UF-lärare”. Arbetet med att vidareutveckla detta 
samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat. 
   
Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital utveckling. I skolans kontinuerliga 
kvalitetsarbete konstateras att skolan inom området har etablerade processer och forum för 
strukturerad kunskapsdelning. Denna delning sker exempelvis via digitala samarbetsytor, 
workshops, auskultationer, handledning och samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en 
etablerad struktur för kunskapsdelning främjas det kollegiala lärandet och kompetens och 
kunskap sprids på skolan, vilket driver den digitala utvecklingen på lång sikt.  
 
Under året har de gemensamma rutinerna för EH-arbetet implementerats. Detta arbete 
pågår fortsatt och skolan kommer ha fokus på att förfina processerna så att elever i behov 
av stöd upptäcks tidigt samt får adekvat hjälp. Utifrån resultatet av utvärderingen ser skolan 
att detta behöver prioriteras. 
 
 
 

Förväntad utveckling   
Skolledningen för Stagneliusskolan har planerat för skolans fortsatta utveckling genom att 
organisera lärcirklarnas innehåll utifrån det dubbla uppdraget. Genom att förtydliga mentors 
uppdrag och ansvar samt mentorstidens innehåll tar skolan nästa steg i att arbeta för 
minskad stress, ökad trygghet och studiero för eleverna. Detta utgår från den gemensamt 
formade helhetsidén. Förväntan är att detta ska leda till såväl förbättrade studieresultat som 
förhöjd positiv upplevelse av trygghet och trivsel. 
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Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF verksamhet i enlighet med de 
förväntningar som finns uttalade i Budget 2019. Skolans program ska präglas av attraktivitet 
och erbjuda en konkurrensmässig utbildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbudet 
är anpassat till individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. Enheten kommer 
således fortsatt arbeta kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande och 
därigenom skapa goda möjligheter för elever att driva UF-företag. 
 
Skolledningen kan konstatera att skolan har en fortsatt hög attraktivitet. Elevantalet har stigit 
och förväntas öka. Detta medför ett stort tryck på lokaler och på organisationen. För att klara 
den stora tillströmningen av elever krävs ett övergripande strategiskt tänkande när det gäller 
rekrytering av personal, tillgång till lokaler vad gäller både undervisningsutrymmen, allmänna 
ytor, arbetsplatser och matsal. 
 
 
 

Ölands utbildningscenter 

Ekonomiskt utfall 

Ölands utbildningscenters ingående kostymanpassning 2019 är totalt 0,5 mkr där 0,6 mkr 
direkt härrör till språkintroduktionen. Språkintroduktionen är i och med höstterminen flyttad 
till skolor i Kalmar och enheten bedriver endast vuxenverksamhet. Förflyttningen gjordes då 
elevunderlaget minskade och således för att optimera resurserna både avseende personal 
och ekonomi. 

Samarbetet med Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och genererar 
statsbidragsintäkter. Statsbidrag för hälsa och sjukvård har sökts och inkommit. En större del 
av detta bidrag beräknas dock att återbetalas då flera av de elever vilka bidrag sökts för, 
numera har fått jobb och då diskvalificeras som bidragsunderlag. Bidrag för 
utbildningsplikten genom Borgholms kommun är inräknat i prognosen.   

Ungdomsgymnasiet på skolan har en helårsprognos på minus 0,6 mkr och 
vuxenverksamheten på plus 0,1 mkr. 

 

Viktiga händelser 
Stort fokus har under första delen av året varit språkintroduktionen, och se till att eleverna 
fått en bra överlämning till andra skolor eller annan aktivitet. Detta arbete har inneburit 
förändringar inom personalgruppen.  
Då skolan nu inte längre har kvar ungdomar på gymnasienivå så har en prioritering varit  att 
arbeta fram ett nytt namn, Ölands utbildningscenter, vilket skolan är mycket stolta över. 
Processen har tagit tid men slutprodukten är viktig och spelar en stor roll för skolan.  
 
Ett annat fokus har varit att hitta nya utbildningsformer och därmed öka inflödet av 
studerande. Redan hösten 2018 skapades en utvecklingsgrupp som jobbat med denna 
fråga. Skolan kan nu stolt presentera två helt nya utbildningar, Djurskötare i mjölkproduktion, 
600p, lärling samt Barnskötare/ elevassistent, 900p. Genom att ta tillvara de kompetenser 
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som finns i  verksamheten så hanterar skolan nästan alla kurser med befintlig personal. 
Skolan har jobbat mycket med att förändra  marknadsföringen och rikta sig  till rätt målgrupp. 
Ett samarbete med Borgholms kommun för att säkerställa utbildningsbehovet har gjorts och 
många nya kontakter har etablerats. 
 
Framtidens vuxenutbildning måste vara mer anpassad efter elevers behov, d.v.s.  skolan 
måste leverera när eleverna har möjlighet och inte tvärtom. Därför har skolan  påbörjat ett 
pilotarbete med delvis distansstudier tillsammans med IKT-pedagogerna. För att matcha 
detta arbetssätt så inreds en studiehall.  en del ska finnas tillgänglig för eleverna hela tiden 
och en del med bemanning som ska vara öppen enligt schema.  
 
I januari genomfördes en omorganisation av elevernas studietid där gymnasial vux och 
svenska/sva inom grundläggande vux  gick från 20 till 10 veckors studietid. Målet är att 
eleverna ska få en snabbare genomströmning och därmed minska sina studiebidrag och 
komma fortare till arbete eller vidare studier.  
 
Enheten har anställt en specialpedagog på lärvux samt SFI kurs A vilket visat sig ge mycket 
goda resultat. 
Friskvårdssatsningen på SFI som påbörjades hösten 2018 har fortsatt under våren 2019 och 
skolan i ser att detta har varit mycket positivt för elevernas hälsa och språkutveckling.  
 
 

Förväntad utveckling 
Under hösten förväntas skolans namnbyte bli klart och att skolan därmed kan inviga  skolans 
nya namn med en liten ceremoni och få ett avstamp för att nu gå vidare med endast 
utbildning för vuxna.  
 
Skolan  kommer att fortsätta utveckla  utbildningar och hitta nya spår inom vård-och omsorg 
och den redan etablerade  restaurangutbildningen. Skolan har flera idéer och håller just på 
med att undersöka marknaden när det gäller restaurangbranschen.  Samarbetet med 
Borgholms kommun och näringslivsgruppen fortsätter. 
 
Skolan  har knutit ett samarbete med Hermods och kan nu  ge  kommuninvånarna fler 
möjligheter att studera än vad skolan kan ge i egen regi . Elever som är i behov av extra 
svenska i kombination med yrkesutbildningar kan skolan  hjälpa till en bättre förståelse och 
ett snabbare lärande. 
 
Förhoppningen är att skolans pilotstudie med distansutbildning ska ge goda resultat så att  
arbetssättet kan spridas till fler  utbildningar och därmed få fler vuxna att studera när det 
passar dem. Att erbjuda vissa av skolans utbildningar på kvällstid och då i första hand på 
SFI-nivå är något skolan hoppas på. 
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Axel Weüdelskolan  

Ekonomiskt utfall 

Medlemskommunernas respektive fullmäktige antar förbundets budget, så även budgeten 
för vuxenutbildning. Därefter hanteras Axel Weüdelskolans och Mjölnergymansiets specifika 
budget via Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner 
finns representerade. Där fördelas förbundets medlemsbidrag för vuxenutbildning 
tillsammans med det statsbidrag vilket Kunskapsnavet fakturerar kommunerna för 
verksamheten. I år räckte inte tillgängliga medel för att tillmötesgå både Kunskapsnavets 
och Axel Weüdelskolans budgetäskningar, vilket ledde till en kompromiss och 2,8 mkr i 
reducering utifrån Axel Weüdelskolans äskning. 

Detta innebar att Axel Weüdelskolan inte kunde tillsätta fyra av de tjänster de planerat för 
året (2,4 mkr). Det innebar även en översyn av årets tjänstefördelning för att kunna anpassa 
utbudet efter given budgetram. 

Överenskommelse har under våren ingåtts mellan Kalmar kommun och Kalmarsunds 
gymnasieförbund avseende fördelning av medel för statsbidraget ”utbildningsplikten” där 
Axel Weüdelskolan presterar verksamhet inom statsbidragets område. 64 % av kalkylerade 
medel som kommunen erhåller via schablonbidraget inom etableringen ska komma 
förbundet och Axel Weüdelskolan tillhanda. 
 
På Axel weüdelskolan har både SFI (svenska för invandrare) och Gruv (grundläggande 
vuxenutbildning) verksamheterna numera kö då enheten inte har budgetutrymme till 
nyanställningar. 
 
Torsås kommun har under året valt att låta kommunens SFI elever, med start från hösten 
2019, ha sin utbildning i Kalmar på Axel Weüdelskolan. Lärvux-verksamheten återfinns ännu 
i Torsås på Mjölnergymnasiet.   
 
Helårsprognosen för Axel Weüdelskolan är + 0,3 mkr. 
Helårsprognosen för Mjölnergymnasiet är + 0,5 mkr. 
 

 
Viktiga händelser 
Skolledningen tog beslutet att kompetensutvecklingsspåret under 2019 skulle handla om att 
ta fram en pedagogisk helhetssyn. Vilken ska ligga till grund för en intern och extern 
kommunikation. Eleven ska känna igen sig oavsett på vilken utbildningsnivå man läser på 
Axel Weüdelskolan. Den pedagogiska helhetssynen utgår utifrån olika framgångsfaktorer 
inom skolan som bla. lyfts fram i boken "Utmärkt ledarskap i skolan- Forskning om att leda 
för elevers måluppfyllelse" (Jan Håkansson & Daniel Sundberg). Vetenskapligt förankrad 
genom deltagarbaserad aktionsforskning som genomförts av en av lärarna. 
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Axel Weüdelskolan har via VUF-pengar haft inledande samtal med Jönköpings universitet 
och tanken är att samarbetet fortsätter med Linneuniversitetet gällande en medarbetares 
industridoktorering. Målet är att medarbetaren ska bli lektor inom vuxenpedagogik vilket 
sätter skolan och förbundet på kartan.  
 
Tack vare engagerad personal har skolan en mycket flexibel bas som gynnar elevernas 
individuella behov. Eftersom eleverna har så individuella mål och studietakt så är det av 
yttersta vikt att man synliggör deras progression och måluppfyllelse kontinuerligt. För att 
göra detta så har personalen individuella samtal med eleverna samt, via digitala verktyg, ger 
respons. Det finns en kontinuerlig dialog mellan skolledning och pedagoger gällande elevers 
progression och måluppfyllelse. Dessutom har skolan ett system gällande det systematiska 
kvalitetsarbetet som gör att det naturligt blir ett reflektionsflöde kontinuerligt via digitala 
kanaler samt kvalitetsdialoger mellan skolledning och arbetslag. 
 
IKT-pedagogerna har varit i kontakt med skolledningen gällande ett förprojekt inom 
digitaliseringens påverkan på samhället som riktar sig till pedagogisk personal.  
 
Under året har skolan genomfört flertalet organisatoriska förändringar/tydliggöranden: 

• Införandet av prövningsperioder 
• Planer (Organisations och kommunikationsplan, Utvärderingsdokument, Plan mot 

diskriminering, kränkande behandling och trakasserier) 
• Tydliga dagordningar vid olika mötesforum 
• Införande av ämneslag GruV och Gy 
• Omorganisation kring arbetsplatser och lektionssalar vilket har berört samtliga 

medarbetare.  
 
Under våren har arbetet med att processa och slutföra en ansökan om att bedriva 
Yrkeshögskoleutbildning inom besöksnäringen genomförts. Ansökan lämnades in i juni - 
“Projektledare inom besöksnäringen”. Det har inneburit mycket externa kontakter och 
skolanser med tillförsikt att denna ansökan kommer godkännas. 
 
Skolan är en trygg plats enligt trivselenkäter och det sker ett aktivt arbete i klassrummen 
som bibehåller denna stämning. Skolan har en omstrukturering inom SHT-teamet 
(Studiehälsoteam) där  det nu ingår tre medarbetare som har ett tydligt uppdrag mot alla 
utbildningsformer. Syftet är att stötta den pedagogiska personalen i det dagliga arbetet för 
att bemöta varje enskild elev utifrån dennes enskilda förutsättningar. 
 
Skolledningen och personalen har fortsatt arbetet med det personalpolitiska programmet där 
enheten analyserat framgångsfaktorer samt utmaningar för att vara en attraktiv arbetsplats.  
 
 

Förväntad utveckling 
Arbetet med hög måluppfyllelse och individualisering kommer att fortsätta vara en 
prioritering. För att få alla elever att nå målen så förväntas enhetens insatser gällande stöd 
ge positiv effekt. Några exempel på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar & 
tillgång till digitala verktyg.  
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Den pedagogiska helhetssynen förväntas ge resultat där man som personal känner sig trygg 
med skolans pedagogiska grund samt att eleverna känner en igenkännandefaktor och ges 
en god grund i sina steg i utbildningssystemet. Den pedagogiska samstämmigheten är av 
yttersta vikt enligt aktuell skolforskning. Det är allt vanligare att eleverna går hela vägen från 
SFI till gymnasiala studier. 
 
Kommande förändringar:  

• Möta elevernas individuella behov. 
o Studier vid olika tider och kontinuerligt under året inom alla utbildningar 
o Reguljärt/Kväll/Flex/Distans. Skolan ser att Kalmarsunds gymnasieförbund 

har möjlighet att bedriva distansstudier på grundläggande och gymnasial 
nivå. Detta bedrivs idag av extern aktör. 

• Utbildningspliktens utökning i samverkan med Arbetsförmedlingen och Kalmar 
kommun 

• Kommande YH-utbildningar 
o IT (Ansökan 2020). Kontakter har tagits ifrån branschen. 
o Vård (Ansökan 2020) 

• Ökat söktryck inom Grundläggande vuxenutbildning 
• Generelllt ökat behov av fler yrkesvuxutbildningar men även de som når målgruppen 

på SFI C/D-nivå. 
 
Skolledningen ser att skolan skulle kunna säkerställa intäkter genom att bedriva ett flexibelt 
lärande och fler utbildningar. Skolledningen kommer oavsett utgång utifrån utredningen 
gällande kunskapsnavet påbörja ett förändringsarbete gällande organisation och 
budgetarbete inför 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

 

  



39 
 

Driftredovisning 
 

  Kostnader Intäkter  Netto      Avvikelse 

Enhet Budget Prognos 
2019 

Budget Prognos 
2019 

Budget Prognos 
2019 

  Prognos 
2019 

Gemensamt 171 409 170 620 115 462 119 286 55 947 51 334   4 613 

Gymnasieskola                 

Lars Kaggskolan 139 107 147 399 12 083 17 409 127 023 129 989   -2 966 

Stagneliusskolan 102 816 99 447 4 487 3 083 98 330 96 365   1 965 

Jenny Nyströmsskolan 126 206 137 256 13 894 16 140 112 312 121 117   -8 804 

Ölands utbildningscenter 1 118 1 741 41 28 1 077 1 713   -636 

Vuxenutbildning                 

Axel Weüdelskolan 53 955 53 889 12 617 12 830 41 338 41 059   279 

Ölands utbildningscenter 14 850 13 264 6 208 4 743 8 643 8 521   121 

Mjölnerskolan 2 657 2 127 0 14 2 657 2 113   543 

Varav avskrivningar -4 697 -4 697 0 0 -4 697 -4 697   0 

Varav statsbidrag 0 0 -17 700 -17 700 17 700 17 700   0 

Varav interna poster -88 998 -28 641 -28 641 -28 641 -60 357 0   -60 357 

finansiering pensioner, IR -18 063 -17 838 405 365 -18 468 -18 203   -265 

Varav interna poster 78 700 90 902 405 -365 0 91 266   -91 266 

Summa verksamhet enligt RR 589 358 574 570 147 497 127 557 441 861 447 014   -5 152 

                  

Pensionskostnader 25 445 25 829 0 0 25 445 25 829   -384 

Avskrivningar 4 697 4 697 0 0 4 697 4 697   0 
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Verksamhetens nettokostnad 619 500 605 095 147 497 127 557 472 003 477 539   -5 536 

Medlemsbidrag 0 0 454 833 454 833 -454 833 -454 833   0 

Statsbidrag 0 0 17 700 17 700 -17 700 -17 700   0 

Verksamhetens resultat 619 500 605 095 620 029 600 090 -530 5 006   -5 536 

Poster från finansiella 
tillgångar/skulder 

65 83 0 1 65 82   -17 

Årets resultat 619 565 605 178 620 029 600 091 -465 5 088   -5 553 
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Investeringsredovisning 
 

    Budget 
2019 

Delår 
2019 

Prognos helår   

Gemensam vht 2 070 737 2 070   

Storken 6 890 981 4 895   

Lars Kaggsskolan 1 000 542 1 000   

Stagneliusskolan 500 468 500   

Jenny Nyströmsskolan 1 350 219 500   

Axel Weüdelskolan 400 270 400   

Ölands utbildningscenter 80 0 80   

Mjölnergymnasiet 0 0 0   

Summa investeringar 12 290 3 216 9 445 26% 

Investering 2018 4 990 4 564 4990 91% 
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Resultaträkning 
 
(tkr)                 

  Not Budget Prognos Delår Bokslut Budget Prognos  Delår 

    2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 

Verksamhetens 
intäkter 

1 121 820 116 481 89 420 128 777 118 043 113 524 77 144 

Verksamhetens 
kostnader 

2 -563 681 -563 494 -361 855 -577 134 -544 797 -563 788 -360 317 

Pensionser 3 -25 445 -25 829 -17 574 -25 085 -26 182 -25 174 -16 844 

Avskrivningar 4 -4 697 -4 697 -2 969 -4 293 -4 613 -4 613 -2 840 

Verksamhetens 
nettokostnad 

  -472 003 -477 539 -292 978 -477 735 -457 549 -480 050 -302 857 

Medlemsbidrag  5 454 833 454 833 303 223 423 091 423 091 423 091 282 061 

Statsbidrag  6 17 700 17 700 14 853 34 024 34 996 32 896 23 872 

Verksamhetens 
resultat efter 
statsbidrag 

 530 -5 006 19 358 -20 620 538 -24 063 3 075 

Finansiella 
intäkter 

7 0 1 1 0 0 0 0 

Finansiella 
kostnader 

8 -65 -83 -64 -49 -37 -16 2 

Årets resultat   464 -5 088 19 295 -20 670 500 -24 079 3 077 
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Balansräkning 
 

(tkr)   Delår Bokslut Delår 

  Not 2019 2018 2018 

Anläggningstillgångar         

  Maskiner och inventarier 9 24 619 24 371 22 721 

Summa anläggningstillgångar   24 619 24 371 22 721 

Omsättningstillgångar         

   Fordringar  10 59 949 51 416 107 390 

   Kassa och bank 11 83 086 92 378 83 912 

Summa omsättningstillgångar   143 035 143 793 191 302 

Tillgångar   167 654 168 164 214 023 

Eget kapital         

   Ingående eget kapital   36 298 56 967 56 967 

   Direktbokning eget kapital 13 0 0 0 

   Årets resultat   19 295 -20 670 3 077 

Summa eget kapital     55 592 36 298 60 045 

Avsättningar         

  Avsättningar för pensioner 12 2 132 2 708 2 235 

  Andra avsättningar 13 3 778 5 268 0 

Skulder         

   Kortfristiga skulder  14 106 152 123 890 151 744 

Summa skulder   112 062 131 866 153 979 

Eget kapital och skulder   167 654 168 164 214 023 
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Ansvarsförbindelser         

Pensionsförpliktelser före 980101 16 31 182 32 182 31 052 

  inklusive löneskatt   38 747 39 989 38 585 

Borgensåtaganden         

Leasingåtaganden operationella 17 68 645 125 978 117 811 

          

Nyckeltal         

Anläggningskapital   24 619 24 371 22 721 

Rörelsekapital   36 884 19 903 39 558 

Soliditet   33% 22% 28% 

Likvida medel   83 086 92 378 83 912 

soliditet inkl ansvarsförbindelse   10% -2% 10% 
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Kassaflödesanalys 
 

(tkr)     Delår Bokslut Delår 

  Not   2019 2018 2018 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster     19 295 -20 670 3 077 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

          

  Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgång 

4   2 969 4 293 2 840 

  Avsättning till pensioner 12   -576 1 017 544 

  Övrigt 13   -1 490 4 173 -1 095 

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga 
fordr 

10   -8 534 44 781 -11 194 

Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga 
skulder 

14   -17 738 -30 666 -2 812 

Medel från den löpande verksamheten     -6 076 2 928 -8 641 

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9   -3 216 -4 564 -1 461 

Medel från investeringsverksamheten     -3 216 -4 564 -1 461 

Finansieringsverksamheten           

Medel från finansieringsverksamheten     0 0 0 

            

Årets kassaflöde     -9 292 -1 637 -10 102 

Likvida medel vid årets början     92 378 94 014 94 014 

Likvida medel vid årets slut     83 086 92 378 83 912 
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Noter 

Not 0: Redovisningsprinciper    

Kalmarsunds gymnasieförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

·         Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

·         Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta. 

·         Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

·         Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Pensionsskuld 
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av 
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld 
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska 
pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen 
och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden 
respektive ansvarsförbindelsen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %. 
Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia. 

Varulager 
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av 
anskaffnings- eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde). 

Gränsdragning mellan investering och drift 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns 
för materiella-och immateriella tillgångar. 

Avskrivningar 
Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp 
varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika avskrivningstiderna för 
investeringar är: 

·         Inventarier 10 år 
·         Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år 
·         Kopiatorer 4 år 
·         Datorer 3 år 

Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och 
äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av 
komponenter inte är aktuell. 
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Kapitaltjänstkostnader 
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta 
på bokfört värde enligt SKL:s nivåer. 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en 
kortfristig skuld. Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De 
intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag 
baseras på semesterlöneskulden efter december månad 2018 dvs underlag uttagna efter 
lönekörning i december. 

Interna poster 
Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till 
detta är konto 579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna (kto 561), Konto för 
finansiering av arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på 
ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att reducera för interna poster i 
resultaträkningen avseende ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet. 

 

Not 1: Verksamhetens intäkter 20190831 2018 20180831 

Intäkter  89 420 128 777 77 144 

Summa intäkter verksamhet enligt RR 89 420 128 777 77 144 

medlemsbidrag 303 223 423 091 282 061 

statsbidrag 14 853 34 024 23 872 

Interna intäkter 19 099 30 186 19 695 

        

        

Not 2: Verksamhetens kostnader 20190831 2018 20180831 

Kostnader  -319 234 -595 309 -313 159 

Finansiering PO  12 240 18 118 11 691 

varav internt (kto 579) 60 601 89 029 58 850 
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korr interna poster på balans   -57,5   

Summa kostnader verksamhet enligt RR -367 595 -577 134 -360 317 

        

Avskrivningar -2 969 -4 293 -2 840 

Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59) -19 094 -30 129 -19 598 

Kalkylerade personalomkostnader -61 043 -89401,0 -78545,0 

        

        

Not 3: Pensionskostnader m m 20190831 2018 20180831 

Semesterlöneskuld -333 -690 -333 

Löneväxling 206 92 176 

Personalbil redovisning 4 0 52 

Löneskatt -3 239 -4 564 -3 098 

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -15 -105 -70 

FÅP -4 631 -5 446 -3 805 

Omställningsfonden 0 0 0 

Förvaltningsavgifter -617 -637 -622 

Förändring pensionsskuld                504 -773 -439 

Utbetalda pensioner -1 813 -2 127 -1 392 

Pensioner (ind. valet) -7 639 -10 836 -7 313 
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Summa -17 574 -25 085 -16 844 

Finansiering pensioner interna poster 12 240 18 118 11 691 

        

Not 4: Avskrivningar 20190831 2018 20180831 

Avskrivningar  -2 969 -4 293 -2 840 

Internränta -243 -398 -266 

Summa -3 212 -4 691 -3 105 

        

Not 5: Medlemsbidrag  20190831 2018 20180831 

Borgholm 10,9% 11,4% 11,9% 

Torsås 7,9% 7,7% 7,5% 

Kalmar 67,4% 67,5% 67,1% 

Mörbylånga 13,9% 13,4% 13,5% 

Summa 303 223 423 091 282 061 

        

Not 6: Statsbidrag m m 20190831 2018 20180831 

Övrigt 14 853 34 024 23 872 

Summa 14 853 34 024 23 872 
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Not 7: Finansiella intäkter 20190831 2018 20180831 

Räntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 

Summa 0,0 0,0 0,0 

        

Not 8: Finansiella kostnader 20190831 2018 20180831 

Finansiella kostnader p-skuld 41,0 45,0 -2,0 

Summa 41,0 45,0 -2,0 

        

Not 9: Anläggningstillgångar 20190831 2018 20180831 

Maskiner och inventarier       

Ingående anskaffningsvärde 197 256 192 692 192 692 

Inköp 3 218 4 564 1 461 

korrigeringspost 12 12 12 

Utgående anskaffningsvärde 200 486 197 268 194 165 

Ingående avskrivningar -165 651 -161 358 -161 358 

ingående justeringar -7 247 -7 247 -7 247 

Årets avskrivningar -2 969 -4 293 -2 840 

Utgående ack. avskrivningar -175 867 -172 897 -171 444 

Utgående redovisat värde 24 619 24 371 22 721 
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Not 10: Kortfristiga fordringar 20190831 2018 20180831 

Kundfordringar 12 070 17 805 37 996 

Förutbetalda kostnader 14 820 11 003 10 027 

Upplupna intäkter 20 761 3 632 27 758 

Övriga fordringar -308 -145 -40 

Schablonmoms 0 1 134 0 

Fodran moms 2 801 3 050 1 691 

Fodringar hos staten  2 150 294 3 640 

Skattekonto 7 614 14 646 26 095 

Interimsfordringar löner 42 -3 223 

Summa 59 949 51 416 107 390 

        

Not 11: Likvida medel 201908031 2018 20180831 

Bankkonto 83 071 92 350 83 861 

Handkassor 15 27 50 

Summa 83 086 92 378 83 912 

        

Not 12: Avsättning pensioner mm 201908031 2018 20180831 

Ingående avsättning Rek 17.2 2 651 1 655 1 655 

Pensionsutbetalningar -135 -213 -147 



52 
 

Nyintjänad pension 22 985 557 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 51 31 8 

Förändring löneskatt -111 195 106 

övrigt -396 -2 21 

Utgående avsättning 2 081 2 651 2 200 

varav löneskatt 406 518 430 

        

Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension 

Specifikation - Avsatt till Pensioner       

FÅP 350 353 358 

PBF 0 976 689 

KÅP  148 149 151 

Ålderspension  784 219 224 

Pension till efterlevande  353 438 349 

Livränta 40     

Summa Pensioner 1 675 2 134 1 770 

Löneskatt 406 518 430 

Summa avsatt till pensioner 2 081 2 651 2 200 

Antal visstidsförordnanden       

Politiker 0 0 0 

Tjänstemän 0 0 0 
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Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser 

Avsättning för pensioner 2 081 2 651 2 200 

Ansvarsförbindelse 38 747 39 989 38 585 

Finasiella placeringar 0 0 0 

Särskild avtalspension 0 0 0 

Totala pensionsförpliktelser 40 828 42 641 40 786 

Återlånade medel 40 828 42 641 40 786 

 
Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring 

Förpliktelser intjänade före 1998, 
ansvarsförbindelsen 

1 385 1 381 1 394 

Förpliktelser intjänade from 1998, 
pensionsavsättning 

15 010 11 784 10 590 

Utredningsgrad 98% 99% 99% 

Överskottsfond 8 826 8 826 9 977 
 
 
 

Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar 201908031 2018 20180831 

Ingående avsättning 5 268 1 095 1 095 

Omstrukturering S4U   -1 095 -1 095 

Återbetalning friskolor 2015-2018 -1 490     

Tillkomna avsättningar       

Återbetalning friskolor 2015-2018   5 268   

Utgående avsättning 3 778 5 268 0 

        

Not 14: Kortfristiga skulder 20190831 2018 20180831 
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Semesterlöneskuld 23 163 22 829 22 473 

Leverantörsskulder 19 930 27 519 20 826 

Upplupna kostnader 4 884 7 600 8 743 

Övriga kortfr skulder 1 670 1 538 34 268 

Intäktsförskott 38 014 42 376 35 406 

Upplupna pensionskostnader 7 842 10 902 7 782 

Upplupen arbetsgivaravgift 5 740 5 937 12 045 

Upplupna skatter 4 908 5 189 10 201 

Totala kortfristiga skulder 106 152 123 890 151 744 

        

Not 15: Långfristiga skulder 20190831 2018 20180831 

Summa 0 0 0 

  
 

      

Not 16: Ansvarsförbindelser mm 20190831 2018 20180831 

Leasing och lokalhyror       

Leasing 3 024 26 017 20 259 

Lokalhyra inom ägarkretsen 60 811 92 292 93 041 

Lokalhyra utom ägarkretsen 4 810 7 670 4 511 

Summa 68 645 125 978 117 811 

Pensionsförpliktelser äldre än 1998       

Pensionsförpliktelser  31 182 32 182 31 052 

Löneskatt 7 565 7 807 7 533 

Summa 38 747 39 989 38 585 
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Not 17: Leasing 20190831 2018 20180831 

Leasingavtal över 3 år       

   Totala minimileaseavgifter 3 024 26 017 20 259 

  Därav förfall inom 1 år 51 1 565 188 

  Därav förfall inom 1-5 år 813 990 863 

  Därav förfall senare än 5 år 2 160 23 462 19 208 

    

Not 18: Räkenskapsrevision 20190831 2018 20170831 

Sammanlagd kostnad för kommunala 
revisorernas granskning av bokföring, 
delårsrapport och årsredovisning. 

0,0 50,1 0,1 
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