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Rapport från budget- och uppföljningsutskottet 
perioden 2020-01-01 – 2020-03-31 

Under perioden har ett ordinarie möte genomförts, 2020-03-17. 

Vid detta möte beslutades den plan för utskottets uppföljnings – och 

uppsiktsplan för 2020. 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommun-

styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. I vår 

organisation har vi ett budget- och uppföljningsutskott som säkerställer att 

uppföljning- och uppsiktsplikten fullgörs.  

En plan som ger oss en struktur för arbetsåret 2020 har beslutats. Frågeställ-

ningarna kopplat till planen är:  

- Hur fungerar verksamheten ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv?  

- Hur säkerställer vi att verksamheten är en del av kommunens organisation?  

- Vilka möjligheter, risker samt utmaningar ser ni på kort respektive lång sikt?  

- Hur löper ert uppdrag med effektiviseringar? 

Enligt denna plan genomfördes en analys utifrån i förväg fastställda fråge-

ställningar av de kommunalförbund som vi är en del av, d.v.s. Ölands 

kommunalförbund och Kommunförbundet.  

Ölands kommunalförbund består av tre delar: 

- Besöksnäring 

- - IT 

- Räddningstjänsten Öland 

Besöksnäringen bedöms samarbetet fungera bra mellan näringslivsorga-

nisationen i vår kommun och turistorganisationen. 

Detsamma gäller räddningstjänstverksamheten och det samarbete som finns 

mellan respektive kommun och räddningstjänsten. 

Samverkan mellan kommunerna och IT organisationen behöver förstärkas 

och bägge parter ser förbättringspotential i detta.  

Kommunförbundet genomgick en ombildning i samband att Region Kalmar 

Län bildades. Kommunförbundet består numera av tre verksamhetsområden; 

Kurs och administration, Hälsa och social välfärd och Unga och utbildning. 

Våra erfarenheter så här långt är att det inte varit helt enkelt att hitta 

formerna och vi behöver hjälpas åt att hitta dessa. 
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Vidare har det varit beredande frågor till kommunstyrelsen både för 

uppföljning av nuvarande budget som kommande budgetperiod. Förberett 

frågan om årsredovisning 2019 för ytterligare behandling i kommunstyrelsen 

och vidare i kommunfullmäktige. Även årsredovisningen 2019 har beretts i 

utskottet inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Dialog har förts kring uppdraget med att införa ny styrmodell och att det 

också innebär en översyn av vision och värdegrund. Det är bestämt att det 

blir en workshop riktad mot kommunfullmäktiges ledamöter i september. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 
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§ 15 Dnr KS 2020/000262  

Rapport till kommunstyrelsen angående budget och 
uppföljningsutskottets arbete under januari - april 2020 

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 - Budget- och uppföljningsutskottet perioden 200101-200331 daterad 

den 18 maj 2020. 

Budget och uppföljningsutskottets beslut 

1. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 



Telefoni Kalmar län



Vad är KLLOK

2016 gjorde Kalmar läns myndigheter en gemensam upphandling 
av telefoni och datakomtjänster som har resulterat i samverkan 
med namnet KLLOK (Kalmar Läns Landsting Och Kommuner)

I upphandlingen fanns följande upphandlingskrav (1.4):

Leverantören skall svara upp till beställarens behov och utmaningar 
genom kommunikationstjänster och digitalisering av infrastruktur 
och samhälle som leder till:

* Ökad effektivitet för personalen genom smartare och effektivare 
arbetssätt

* Uppkopplade patienter och omsorgstagare för ökad kvalitet och 
trygghet

* Förenklad och effektiv samverkan inom och mellan beställarna 
och mellan kommun och region



• Gemensam växelplattform
• Integration verksamhetssystem
• Fast och mobil trafik
• Drift-support, servicemanagement
• Administration

• Mobildata
• MDM - Mobile Device Management
• SMS-tjänster
• Procare, larm- meddelande
• M2M, Narrowband IOT
• Integration verksamhetssystem
• Mobila anknytningar
• Fasta anknytningar
• Inomhustäckning
• Terminaler och tillbehör
• WEB-portal

• WAN
• LAN
• Säkerhet
• Trådlösa nät, WIFI
• Internetaccess
• Mobiltäckning

• Samverkanstjänster
• Video, chat
• Mötestjänster
• Sociala medier
• Statistik
• Krisberedskap
• Statistik, uppföljning
• Digitala medarbetaren

Vilka delar innefattar detta avtal



Samverkan inom KLLOK

Nuläge
Kalmar län består av 3st telefonikluster 
• Region Kalmar län
• KET – Kalmar-, Emmaboda- och Torsås kommuner
• K8 – Västerviks-, Vimmerby-, Oskarshamns-, Hultsfreds-, Högsby-, Mönsterås-, 

Borgholms- och Mörbylånga kommuner

Dessa tre kluster har egen hårdvara och har i dagsläget ingen möjlighet till samverkan då 
flera myndigheter har nummerserier som krockar med varandra

• Totalt 23000ankn. samt 550 WAN förbindelser
• 2500 inkommande samtal till länets myndigheter hanteras varje timme 
• Länets kommuner har mellan 10-90 samtidigt inloggade handläggare



Samverkan inom KLLOK

Fördelar med samverkan och ensad nummerplan för myndigheterna

• Ett riktnummer innebär högre redundans och tillgänglighet för alla telefonitjänster 
inom KLLOK

• Alla kan ringa interna samtal med kortnummer (5 siffror) utan att behöva slå hela 
nummer inkl. riktnummer

• Underlättar samverkan oberoende av geografisk placering, vilket även öppnar 
möjligheter för samverkan kring öppettider, temporär frånvaro m.m.

• Ökad möjlighet till digitalisering och automatisering både internt och hos leverantör 
när alla avtalsparter ligger på enhetliga lösningar

• Avsevärt bättre möjligheter till krissamverkan där övriga myndigheter kan stötta eller 
ta över funktionaliteten när en myndighet har behov av hjälp vid kris.



Samverkan inom KLLOK

Tänkt plan för införande av 010 i Kalmar län

1

2

3 4 5

2019 2020 2021 202X

1. Den nya nummerserien konfigureras 
parallellt med existerande serier.

2. Parallell aktivitet – allmänheten 
informeras om nummerbytet. Detta 
arbete startar efter punkt 1 och kan pågå 
fram till punkt 5.

3. Anknytningar byter nummer och nya 
nummer presenteras vid utgående samtal

4. Hänvisning läggs på den gamla 
nummerserien

5. De gamla numren stängs av 202X



Samverkan inom KLLOK

Sammanfattning

• Förändringen genererar inte ytterligare kostnader till Telia, däremot får vi bekosta 
kommunikation och förändring internt.

• Om vi ska kunna samverka inom länet fullt ut behöver vi genomföra samtliga 
förändringar av dagens lösning, där 010-införandet är en grundförutsättning.

• Alla dessa steg ger en ökad redundans och krisberedskap inom KLLOK.



Välkommen till 
Kalmar Län 010-3500000 
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 Kommunerna i Kalmar län 

 

Byte av telefonnummer för ökad samverkan  

Bakgrund/Problematik 

Kalmar läns kommuner (förutom Nybro Kommun) och Region Kalmar län 

har tillsammans ett kommunikationsavtal med Telia. I dagsläget är det inte 

möjligt med samverkan mellan alla avtalsparter, eftersom vi är separerade på 

tre lösningar med skilda nummerplaner. 

 

Avtalets grundstenar är samverkan, effektivisering och gemensam 

utveckling. För att kunna samverka mellan de olika lösningarna måste de 

integreras med varandra och så småningom slås ihop. En förutsättning för 

integration och sammanslagning är en gemensam nummerplan utan krockar 

på anknytningsnivå (de fem sista siffrorna i telefonnumret). Den 

sammanslagna lösningen leder till ökad samverkansmöjlighet, en bättre 

krisberedskap och en mer robust och redundant kommunikationsplattform 

för alla avtalsparter. En gemensam lösning möjliggör också en samlad 

systemförvaltning och administration, vilket ger oss möjligheter att 

kostnadseffektivt möta morgondagens digitaliseringsbehov.  

Lösningsförslag 

Den föreslagna nummerserien är en ej geografiskt knuten nummerserie 010-

35YXXXX, där varje avtalspart får en egen sammanhängande nummerserie 

som medger utrymme för betydligt fler telefonnummer. I förslaget finns 

även utrymme för Nybro Kommun, oavsett om de ingår avtal med Telia eller 

ej. 

Ett beslut om nummerbyte är det första av tre obligatoriska steg vi behöver 

göra om vi ska förbättra samverkansmöjligheterna mellan alla avtalsparter. 

1. En gemensam nummerplan utan nummerkrockar 

2. Uppgradering och sammanslagning av hänvisningssystemen i länet 

3. Ny sammanslagen telefoniplattform 

 

Dessa steg är förankrade internt inom avtalets samverkansgrupper.  

Idag ägs nummerserierna av respektive avtalspart vilket betyder att ett beslut 

om nummerbyte behöver förankras lokalt hos var och en. För varje avtalspart 

finns två alternativ: 
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Alternativ 1 – Nej till nummerbyte och behålla nuvarande nummer 

Detta innebär att avtalsparten får begränsad möjlighet till samverkan och 

kommer bli kvar i den gamla lösningen som inte integreras med den nya. 

Beslutet innebär begränsad krissamverkan och samarbete kring 

administration och systemförvaltning är inte möjlig utan får skötas av 

avtalsparten själv. 

Alternativ 2 – Ja till nummerbyte 

Bytet innebär att accepterande avtalsparter på sikt flyttas till ny gemensam 

lösning som är mer redundant och robust än den vi kravställt på och har idag. 

Den nya lösningen möjliggör samverkan inom flertalet områden: 

• Samtalshantering 

o Att arbeta över gränserna, genom att t.ex. avlasta eller på 

andra sätt fördela inkommande ärendetyper i 

hänvisningssystem eller telefoniplattform 

o Att kunna jobba i sin egen lösning från valfri avtalspart 

• Krissamverkan,  

o Att vid större händelser ta hand om varandras inkommande 

samtal  

o Införande av gemensamma nödrutiner vid driftstopp eller 

akuta händelser som vi kan aktivera åt varandra vid behov 

• Administration och systemförvaltning 

o Mindre personberoende och enklare kompetensspridning 

o Gemensam administration och minskat beroende av 

leverantör 

o Standardisering och effektivisering av existerande lösningar 

vilket möjliggör automatisering av enklare arbetsuppgifter 

såväl internt som från leverantör 

o Snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling och 

implementation av nya funktioner för att bättre möta 

morgondagens digitaliseringsbehov 

Införandeplan 

Tidplan 

Ett införande av en ny nummerserie kommer att ske succesivt under flera år 

och är dessutom separerad per avtalspart, det vill säga respektive avtalspart 

kan själv välja sin egen takt i processen.  

För enskilda samhällsviktiga nummer t.ex. till växel, turistbyrå eller liknande 

finns möjligheten att behålla dessa under flera år framöver. 
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Arbetsinsats och eventuella kostnader 

Nummerbyte, uppgradering och flytt till en gemensam lösning är något som 

ingår i de avtalspriser vi förhandlat fram. Vidare är det Telia som står för all 

programmering i växel och hänvisningssystem samt Telias interna system i 

samband med nummerbytet. Det avtalsparterna behöver göra är att ta fram 

listor på vilka anknytningar som ska ha vilket nytt nummer, vilket går att få 

hjälp med av avtalets specialistgrupp samt leverantör. Planering och 

fördelning av nummerserier görs gemensamt inom avtalets 

samverkansgrupper. Arbetet är omfattande men utförs under flera år. 

Majoriteten av anknytningarna kan behållas och byter egentligen bara 

riktnummer från t.ex. 0491-7 82000 till 010-35 82000.  

Informationsspridning 

Ett nummerbyte innebär att en stor mängd informationsmaterial behöver 

uppdateras.  

Arbetet sker över lång tid och är inte brådskande, mycket av materialet 

kanske behöver uppdateras ändå under tiden och vissa saker kan 

digitaliseras. Informationskampanjer kan kostnadseffektivt göras gemensamt 

för avtalets parter där Regionen kan ta en större roll. 

Beslut 

För att komma vidare krävs ett svar från varje avtalspart.  

Ledningsforumet bestående av kommunchefer och regiondirektör kom 

den 31 januari 2020 överens om att respektive avtalspart måste fatta ett 

beslut innan den 1 juni 2020 om man vill vara med i samarbetet kring 

gemensam nummerplan eller ej. 
 

Beslut på detta meddelas till någon av parterna nedan, de hjälper även till 

med att svara på frågor, funderingar, hålla presentationer och liknande: 

Peter Johansson - peter.e.johansson@regionkalmar.se 

Mathias Svensson – mathias.svensson@kalmar.se 
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Byte av telefonnummerserie för Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

Elva av länets kommuner samt Region Kalmar län slöt 2016 ett avtal om en 

gemensam telefoniplattform med Telia som sträcker sig till 2025. Avtalet 

syftar till att ge medverkande kommuner och regionen sänkta kostnader för 

telefoni samt bättre utvecklingsmöjligheter inom områden som mobilitet, 

datakom/infrastruktur, kommunikationsplattformar och kontaktcenter. 

För att bättre uppnå syftet med det befintliga avtalet föreslås nu att ingående 

kommuner samt Region Kalmar län inför en gemensam nummerserie utan 

krockar på anknytningsnivå. Förslaget är att den nya gemensamma 

nummerserien för länets kommuner och regionen blir 

010 352 00 00 till 010 358 99 99.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Region Kalmar län - Byte av telefonnummer för ökad 

samverkan, daterad den 30 mars 2020. 

Presentation från Region Kalmar län och Kalmar kommun - Gemensam 

telefoniplattform v0_8. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Fördelarna för Mörbylånga kommun med en sammanslagen lösning är ökade 

samverkansmöjligheter över hela länet och en mer robust och redundant 

kommunikationsplattform för alla avtalsparter. En gemensam lösning 

möjliggör en samlad systemförvaltning och administration, vilket ger 

möjligheter att tillsammans möta morgondagens digitaliseringsbehov. Vidare 

lyfter förslaget bättre möjlighet till krissamverkan och beredskap vid 

allvarliga händelser, då kommunerna kan agera växel åt varandra och 

regionen och regionen åt kommunerna.  

Genom en gemensam nummerserie, och en utökad avtalssamverkan där alla 

länets kommuner ingår, skapas ett gemensamt teknikkluster. I dag finns tre 

olika kluster med egen hårdvara där det enbart är möjligt att samverka inom 

det egna klustret. Ett gemensamt riktnummer förväntas ge en högre 

redundans och tillgänglighet för telefonitjänster, samt möjlighet för alla 

parter att ringa inom regionen på de femsiffriga anknytningsnumren, utan 

riktnummer. Systemförvaltning och administration blir gemensam för hela 

regionen vilket ökar spetskompetens och minskar personalberoendet i den 

egna kommunen. 
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Införande och kostnader 

Införandet av en ny nummerserie sker succesivt under flera år och den 

nuvarande- och den nya nummerserien kan leva parallellt en längre tid. 

Mobiltelefonnummer påverkas inte. Genom att övergången sker under en 

längre period finns tid att uppdatera informationsmaterial och trycksaker 

med de nya numren. Kommunens egna kostnader för informationsspridning 

och kampanjer beräknas, beroende på val av media, ligga på mellan 35 och 

50 tkr.  

Exempelkostnader, avtalspriser, exkl moms för trycksaker: 

Korrespondenskort 10 block à 50 sidor:  1000 kr 

Broschyr 16 sidor A4-format, 1000 st.:   5000 kr 

Folder 12 sidor, 10 * 30 cm, 100 st.:   3000 kr 

Flygblad A5, 1000 st.:    1250 kr 

Pennor med Kommuntryck, 1000 st.:   7000 kr 

Troligtvis tillkommer även kostnader för viss service som idag tillhandahålls 

genom ÖKF. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mörbylånga kommun kan välja att var kvar i avtalssamarbetet utan att byta 

till den gemensamma nummerserien. Som avtalspart får kommunen då 

begränsad möjlighet till samverkan med de kommuner som väljer att byta 

nummerserie, och förblir istället kvar i den nuvarande telefonilösningen som 

inte integreras med den nya.  

Ett befintligt samarbete inom telefoni finns idag i Ölands kommunalförbund. 

Kommunerna kan genom denna lösning agera växel åt varandra och 

samverka i såväl vardag, som vid kris och allvarliga händelser. Samverkan 

med övriga kommuner inom det nuvarande avtalet är idag begränsad.  

I det nuvarande avtalet och samarbetet med länets kommuner har det varit 

svårt att få igenom nya tekniska lösningar, då flera parter behövt komma 

överens. Istället för att förlänga avtalet med Telia då detta löper ut 2025, kan 

Ölandskommunerna genom kommunalförbundet välja att upphandla en ny 

leverantör och ställa mer specifika krav utifrån sina behov.  

En gemensam nummerserie riskerar att låsa fast oss i samverkan, då de nya 

numren inte kan behållas om samverkan avslutas. Kostnaderna för den 

gemensamma systemförvaltningen och administrationen av denna är ännu 

inte kända. I den nuvarande organisationen avsätter IT-avdelningen inom 

ÖKF motsvarande 0,75% av en heltidstjänst på arbete med telefonin.  

En viss geografisk identitet går förlorad då riktnumret 0485 slopas inom 

kommunens verksamheter. 

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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens huvudförslag att byta till den nya gemensamma 

nummerserien, och utöka möjligheterna till samverkan mellan avtalsparterna 

antas.   

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 

Verksamhetsstöd, Kansliet 

Kommunikationsavdelningen 
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Uppsiktsplikten över kommunens kommunala bolag 
2019  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen i årliga beslut pröva 

om den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala 

befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär 

kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, 

självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ 

verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar 

till att åstadkomma.  

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till kommun-

fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i 

kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll, 

bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för båda bolagen. Dessutom har 

även ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapporter, 

årsredovisningar och de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser gåtts 

igenom.  

I årsredovisningarna för bolagen har styrelserna uttalat sig om bolagets 

ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala 

kompetens. I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte något 

uttalande om de anser att bolagen har bedrivit verksamheten enligt 

ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. Då ingen anmärkning 

lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att lekmannarevisorerna 

anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom befogenheterna. 

Nya ägardirektiv antogs i december av kommunfullmäktige. Av både de nya 

och gamla ägardirektiven framgår att bolagen ska lämna ekonomisk 

information till kommunen efter april, augusti och december. Vid granskning 

av kommunstyrelsens protokoll under 2019 återfinns ingen rapportering om 

bolagens verksamhet. Budget- och uppföljningsutskottet har däremot träffat 
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representanter för bolagen och erhållit rapport enligt den av utskottet antagna 

arbetsordningen.  

Bolagen har lämnat ekonomisk information till kommunens ekonomiavdelning 

efter augusti och för helåret till den sammanställda redovisningen. Att bolagen 

löpande under året lämnar ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet 

är en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och vi föreslår att rutinen för 

detta förbättras. 

Granskning av bolagens avgivna årsredovisning för 2019 samt den rapport 

som bolagens lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 

indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 

ändamålen och befogenheterna. 

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om dessa bolags verksamhet 

saknas det, enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att 

verksamheterna är kommunalrättsligt kompetensenliga.  

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för 

bolagen, uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt 

framkommit om verksamheterna i årsredovisningar och protokoll gör 

förvaltningen bedömningen att verksamheterna i Mörbylånga Bostads AB 

och Mörbylånga Fastighets AB under föregående kalenderår får anses ha 

bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med denna bedömning. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 
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§ 14 Dnr KS 2020/000243  

Uppsiktsplikten över kommunens kommunala bolag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen i årliga beslut pröva om 

den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår 

har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska 

utgöra ram för verksamheten och innebär kommunal-rättsliga principer som 

exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnads-principen, 

likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det 

kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma.  

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till kommun-

fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2020.    

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



Månadsrapport Mörbylånga Bostads AB 

April 2020

Budget Prognos Budget Förvaltnings-

RESULTATRÄKNING,tkr 2020-01-01- 2020-01-01- 2019-01-01- 2020 2020 uppdrag

2020-04-30 2020-04-30 2019-04-30 2020-01-01-

2020-04-30

Nettoomsättning

Hyresintäkter 24 091 23 680 23 306 72 300 71 040

Övriga förvaltningsintäkter 13 844 15 167 13 039 45 500 45 500 12 464

Summa nettoomsättning 37 935 38 847 36 345 117 800 116 540 12 464

Fastighetskostnader

Driftskostnader -19 045 -18 367 -18 171 -57 100 -55 100 -8 776

Underhållskostnader -5 608 -7 333 -5 758 -21 000 -22 000 -1 652

Fastighetsskatt -378 -400 -379 -1 200 -1 200 0

Avskrivningar och nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar -3 684 -4 000 -3 764 -11 500 -12 000 0

Summa fastighetskostnader -28 715 -30 100 -28 072 -90 800 -90 300 -10 428

Bruttoresultat 9 220 8 747 8 273 27 000 26 240 2 036



Månadsrapport Mörbylånga Bostads AB 

April 2020

Budget Prognos Budget Förvaltnings-

RESULTATRÄKNING,tkr 2020-01-01- 2020-01-01- 2020 2020 uppdrag

2020-04-30 2020-04-30 2020-01-01-

2020-04-30

Centrala administrations-

 och försäljningskostnader

Övriga kostnader -5 036 -4 333 -4 234 -14000 -13000 -1 516

Kostnad av engångskaraktär 0 0 0 0

Utrangeringskostnader 0 -167 0 -500 -500 0

Rörelseresultat 4 184 4 247 4 039 12 500 12 740 520

Ränteintäkter 34 0 155 0 0 0

Räntekostnader -2 569 -3 167 -2 668 -8 700 -9 500 0

Resultat efter finansiella poster 1 649 1 080 1 526 3 800 3 240 520

Resultat före skatt 1 649 1 080 1 526 3 800 3 240 520

Skatt -353 -267 -800 -800 0

Årets resultat 1 296 813 1 526 3 000 2 440 520

Ekonomiska mål i ägardirektivet*

Avkastningskrav på eget kapital 7% 3,9% 4,1%

Soliditet 10% 8,2% 7,2%

*Beräkningssätt enligt BFNAR 2012:1, årsredovisningslagen.



Månadsrapport Mörbylånga Bostads AB 

April 2020

BALANSRÄKNING, tkr 2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 380 524 380 365

Markanläggningar 9 056 8 682

Mark 64 617 64 617

Inventarier och maskiner 1 626 1 620

Övriga anläggningar 153 153

Pågående nyanläggningar 34 935 26 536

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 354 274

Summa anläggningstillgångar 491 265 482 247

Omsättningstillgångar

Varulager

Förråd 512 547

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 10 191 4 342

Skattefordringar 0 109

Övriga fordringar 150 24

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 746 815

Summa kortfristiga fordringar 11 087 5 290

Kassa och bank 19 398 26 928

Summa omsättningstillgångar 30 997 32 765

SUMMA TILLGÅNGAR 522 262 515 012



Månadsrapport Mörbylånga Bostads AB 

April 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-04-30 2019-04-30

Bundet eget kapital

Aktiekapital (15.000 aktier á 1.000 kr) 15 000 15 000

Reservfond 2 010 2 010

17 010 17 010

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 25 797 18 958

Resultat 1 649 1 526

27 446 20 484

Summa eget kapital 44 456 37 494

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 9 889 10 367

Summa avsättningar 9 889 10 367

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 440 615 440 875

Summa långfristiga skulder 440 615 440 875

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 345 6 012

Skulder till kreditinstitut 189 190

Övriga skulder 9 705 6 260

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 14 063 13 814

Summa kortfristiga skulder 27 302 26 276

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 522 262 515 012



Månadsrapport Mörbylånga Fastighets AB

 April 2020

Budget Prognos Budget

RESULTATRÄKNING, tkr 2020-01-01- 2020-01-01- 2019-01-01- 2020 2020

2020-04-30 2020-04-30 2019-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Hyresintäkter 3 492 3 333 3 449 10 500 10 000

Övriga intäkter 353 233 232 700 700

3 845 3 567 3 681 11 200 10 700

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -2 305 -1 936 -2 121 -6 000 -5 810

Personalkostnader -68 -100 -103 -300 -300

Av- och nedskrivningar av materiella 0

anläggningstillgångar -977 -1 033 -1 003 -3 100 -3 100

Summa rörelsekostnader -3 350 -3 070 -3 227 -9 400 -9 210

Rörelseresultat 495 497 454 1 800 1 490



Månadsrapport Mörbylånga Fastighets AB

 April 2020

Budget Prognos Budget

2020-01-01- 2020-01-01- 2019-01-01- 2020 2020

2020-04-30 2020-04-30 2019-04-30

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och

liknande resultatsposter 14 0 37 0 0

Räntekostnader och 0

liknande resultatposter -38 -333 0 -1 000 -1 000

Summa finansiella poster -24 -333 37 -1 000 -1 000

Resultat efter finansiella poster 471 164 491 800 490

Bokslutsdisposition

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Resultat 471 164 491 800 490

Kommentar

Bättre resultat pga. högre intäkt och lägre räntekostnader.

2020-01-01- 2019-01-01-

2020-04-30 2019-04-30

Ekonomiska mål i ägardirektivet *

Avkastningskrav 4% 3,4% 4,1%

Soliditet 16% 18,9% 17,0%

*Korrigerat beräkningssätt enligt årsredovisningslagen.



Månadsrapport Mörbylånga Fastighets AB

 April 2020

BALANSRÄKNING, tkr 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 65 294 61 053

Inventarier, verktyg och installationer 1 138 1 363

Övriga anläggningar 76 76

Pågående nyanläggningar 0 28

Summa materiella anläggningstillgångar 66 508 62 520

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar -131 119

Övriga fordringar 107 294

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 14 275

Summa kortfristiga fordringar -10 688

Kassa och bank 5 771 6 569

Summa omsättningstillgångar 5 761 7 257

SUMMA TILLGÅNGAR 72 269 69 777



Månadsrapport Mörbylånga Fastighets AB

 April 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-04-30 2019-04-30

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2.000 aktier á 1.000 kr) 2 000 2 000

Reservfond 900 900

2 900 2 900

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 13 128 10 804

Resultat 471 491

13 599 11 295

Summa eget kapital 16 499 14 195

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 888 920

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 53 000 53 000

Summa långfristiga skulder 53 000 53 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 199 269

Skulder till kreditinstitut 85 0

Övriga skulder 343 132

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 1 255 1 261

Summa kortfristiga skulder 1 882 1 662

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 72 269 69 777
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Uppföljning och prognos för Mörbylånga kommuns 
bolag efter april  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ägardirektiv ska Mörbylånga kommuns bolag redovisa 

det ekonomiska utfallet och en prognos tre gånger om året, efter april, aug 

och december. Detta är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.     

Beslutsunderlag 

Mörbylånga Bostads AB prognos efter april 2020 

Mörbylånga Fastighets AB prognos efter april 2020 

Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga Bostads AB prognostiserar ett resultat på 3 000 tkr på sista 

raden för år 2020. Budgeterat resultat var 2 440 tkr. Avvikelsen beror främst 

på lägre räntekostnader men också högre hyresintäkter. 

Förvaltningsuppdraget mot kommunen bedöms lämna ett överskott på 520 

tkr. 

Mörbylånga Fastighets AB prognostiserar ett resultat på 800 tkr jämfört mot 

budgeterade 490 tkr. Överskottet beror främst högre hyresintäkter. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen och uppföljningen efter april godkänns.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Styrelsen för Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB 
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§ 13 Dnr KS 2020/000244  

Uppföljning och prognos för Mörbylånga kommuns bolag 
efter april 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens ägardirektiv ska Mörbylånga kommuns bolag redovisa det 

ekonomiska utfallet och en prognos tre gånger om året, efter april, augusti och 

december. Detta är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.     

Beslutsunderlag 

Mörbylånga Bostads AB prognos efter april 2020. 

Mörbylånga Fastighets AB prognos efter april 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2020.    

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Den ekonomiska prognosen och uppföljningen efter april godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Utvecklingsmedel Sydöland - interna ramar och 
förutsättningar 

Kommunen har under år 2019 haft återkommande samtal och förhandling 

med Cementa Sverige angående den neddragning som genomfördes på 

fabriken i Degerhamn. Med anledning av detta presenterade kommunen ett 

förslag till investeringssatsning/finansiering avseende samverkan och 

samhällsutveckling i och omkring Degerhamn. Cementa Sverige har 

meddelat att bolaget vill vara en del i samhällsutvecklingen och att man 

ställer sig positivt till en investering i form av bidrag till kommunen om 1,5 

miljoner under perioden 2020-2022. 

 

Parternas mål med investeringssatsningen är allmänna insatser för 

samhällsutveckling med 

ett särskilt fokus på: 

i) besöksnäringen, turismen samt hamnarna; 

ii) användande av finansiering för att växla upp i syfte att söka externa 

medel; 

iii) växla upp arbetet med företagarna samt existerande företag; och 

iv) stötta planer avseende seniorboenden. 

 

Utvecklingsmedel Sydöland kan enbart användas till insatser inom 

postnummerområde Degerhamn.  

Förutsättningar 

Insatserna kan genomföras av juridiska personer så som Mörbylånga 

kommun, föreningar eller företag, gärna i samverkan över sektorsgränserna.  

Mörbylånga kommun 

Om Mörbylånga kommun själv väljer att genomföra insatser finansierade 

med Utvecklingsmedel Sydöland fattas beslut av näringslivschefen i enlighet 

med kriterierna i detta dokument. Pengarna kan inte användas till interna 

lönekostnader. Utvecklingsmedlen kan inte heller användas för att finansiera 

insatser som i normala fall ryms inom kommunens ordinarie 

investeringsbudget. Syftet är att förhindra att utvecklingsmedlen påverkar 

budgetarbetet på så sätt att de kommunala ordinarie insatserna på Sydöland 

minskas med hänvisning till att utvecklingsmedlen kan användas istället. 
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Eftersom utvecklingsmedlen ska vara ett extra tillskott till Sydölands 

utveckling behöver budgetarbetet fortgå som vanligt. 

Andra organisationer 

Om externa organisationer som till exempel företag och föreningar vill 

genomföra insatser finansierade genom Utvecklingsmedel Sydöland får de 

ansöka om det från Mörbylånga kommun. Ansökningar bedöms utifrån 

kriterierna i detta dokument och beslut fattas av näringslivschefen. 

Utvecklingsmedlen kan inte användas till insatser som kan finansieras med 

andra kommunala bidrag, såvida inte dessa kommunala bidrag är slut för året 

eller har en ansökningsperiod som inte passar projektet. 

För företag och föreningar är stödets storlek normalt begränsat till högst 

50 000 kr/projekt. Om tre eller flera organisationer samverkar kan högre 

belopp beviljas, men dock max med 70 % av kostnaden. Storleken på 

bidraget kan påverkas av söktrycket. Storleken på sökt bidrag kan efter 

dialog med stödsökaren komma att reduceras beroende på hur många av 

nedanstående faktorer som kan anses vara uppfyllda. Stödet kan inte sökas 

av privatpersoner.  

Företag kan inte söka stöd för sin egen utveckling, men kan efter dialog med 

beslutsgruppen söka stöd under förutsättning att det genomförda 

projektet/initiativet ger en positiv påverkan och/eller utveckling på det 

omgivande lokalsamhället. 

Faktorer som beaktas vid beslut om nyttjande av 
utvecklingsmedel 

Nedanstående faktorer beaktas vid beslut. Minst tre av faktorerna nedan 

behöver vara uppfyllda för att projektet ska kunna beviljas finansiering. 

Ambitionen är att få en bred geografisk spridning av insatserna över hela 

Sydöland och att flera olika organisationer ska nyttja medlen. Stödsökare 

som inte tidigare beviljats kommunala stöd är prioriterade. 

 Insatser för stärkt besöksnäring. 

 Insatser för näringslivsutveckling 

 Insatser för hamnutveckling 

 Insatser för inflyttning och utveckling av bostadsutbudet 

 Insatser där medlen växlas upp med annan finansiering 

 Insatser som bidrar till implementering av Agenda 2030 

 Insatser som ligger i linje med Strategi för södra Ölands utveckling 

 Insatser som ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi Kalmar 

län  

 Insatser där flera organisationer samverkar 

Rutiner för bedömning 

Under 2020 bedöms förslag till insatser av arbetsgruppen för Kraftsamling 

Sydöland enligt kriterierna i detta dokument. Om arbetsgruppen anser att 

insatsen är aktuell för Utvecklingsmedel Sydöland görs en avstämning med 

andra verksamhetsområden inom kommunen som kan beröras av eller ha 

synpunkter på insatsen. 

Om arbetsgruppen för Kraftsamling Sydöland, efter avstämning med berörda 

verksamhetsområden, fortfarande finner insatsen relevant, görs en 

beskrivning av insatsen för näringslivschefen som fattar beslut. Eventuella 
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avvikande meningar från andra verksamhetsområden ska framföras i 

beskrivningen. 

Beviljade projekt kommuniceras med Cementa AB och kommer därefter att 

publiceras på Mörbylånga kommuns hemsida. 

Efter 2020 bedöms förslag till insatser av verksamhetsområden Hållbar 

utveckling, i övrigt enligt rutinerna ovan. 

 

 

Ramarna i dokumentet har fatställts av Peter Marklund, Susanne Bredesjö 

Budge, Ulf Kyrling och Eva Engström 2020-04-08. De kan komma att 

ändras vid behov. 
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Utvecklingsmedel Sydöland - interna ramar och 
förutsättningar  

Beskrivning av ärendet 

Kommunen hade under år 2019 återkommande samtal och förhandling med 

Cementa Sverige angående den neddragning som genomfördes på fabriken i 

Degerhamn. Med anledning av detta presenterade kommunen ett förslag till 

investeringssatsning/finansiering avseende samverkan och samhällsutveck-

ling i och omkring Degerhamn. Cementa Sverige har meddelat att bolaget 

vill vara en del i samhällsutvecklingen och att man ställer sig positivt till en 

investering i form av bidrag till kommunen om 1,5 miljoner under perioden 

2020-2022     

Beslutsunderlag 

Utvecklingsmedel Sydöland-Interna ramar och förutsättningar daterad den 

21 april 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Utefter avtalet tecknat mellan Mörbylånga Kommun och Cementa Sverige så 

anser vi att beslutsunderlaget är tillräckligt. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningens bedömning är att det inte finns några rimliga alternativa 

förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningens 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 

1. Utvecklingsmedel Sydöland - interna ramar och förutsättningar daterad 

den 21 april 2020, antas. 

2. Näringslivschefen ges delegation att fatta beslut enligt kriterierna.    



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-19 
Dnr 

KS 2020/000273 
Sida 

2(2) 
 

 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Peter Marklund 

Näringslivschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Näringslivschefen 

 















 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-18 
Dnr 

KS 2020/000265 

  

 

Försäljning - Björnhovda 25:432, Hållbar plats  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer fastigheten Björnhovda 25:432 på Hållbar plats 

till OBOS Mark AB. OBOS ska på fastigheten uppföra cirka 17 nya radhus i 

bostadsrättsform.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 14 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

OBOS har verkat positivt för kommunen i flertalet tidigare ärenden och har 

varit med och utvecklat området Hållbar plats. Den här exploateringen blir 

en naturlig fortsättning på det pågående och mycket lättsålda projektet Brf 

Längtan som är under uppförande precis söder om aktuellt område. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende 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 

Bostadsbyggande påverkar folkhälsan och tryggheten positivt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

Fredrik Wermelin 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

OBOS Mark AB, Storgatan 80, 352 46 Växjö 

Mark- och exploatering 

 



Mörbylånga kommun 
Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
212000-0704 

Postadress 
386 80 Mörbylånga 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Bankgiro 
991-1876

Kommunstyrelsen 

KÖPEKONTRAKT 
Sida 
1(3) 

Datum  
2020-05-14 

Referens 
2020/000265 

Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad säljaren, säljer härmed till OBOS Mark AB 
(556070-7464), Storgatan 80, 352 46 Växjö, nedan kallad köparen, 
fastigheten Björnhovda 25:432 i Mörbylånga kommun, nedan kallad 
fastigheten. 
Köparen avser uppföra ca 17 st radhus i bostadsrättsform, enligt förslag 
redovisade i bilaga 2, enligt detaljplan för del av Björnhovda 25:2, 
hållBARplats Järnvägsgatan. 
Överlåtelsen sker på följande villkor: 

§ 1 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten är:
TVÅ MILJONER TVÅ HUNDRA FEMTIO TUSEN KRONOR 
(2 250 000 kronor). 

§ 2 Betalning
Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också
äganderätten till fastigheten till köparen. När köparen slutbetalat
köpeskillingen överlämnar säljaren kvitterat köpebrev samt övriga
handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.
Säljaren får säga upp detta avtal, helt eller delvis, om betalning inte sker 
enligt denna klausul. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 
något skadestånd. 

§ 3 Tillträde
Köparen ska tillträda fastigheten senast arton (18) månader efter att 
detta köpekontrakt vunnit laga kraft, förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda:

• Bygglov enligt punkt 6 har beviljats och vunnit laga kraft.
• Köpeskillingen är erlagd.

Den sålunda bestämda dagen kallas tillträdesdagen. 
Om parterna så överenskommer kan tidpunkten för tillträde förlängas om 
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas. 
Vid förlängning ska köpeskillingen räknas upp med konsumentprisindex 
(KPI) för april 2020. KPI med basår 1980 används vid 
uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att fastställas utifrån 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-05-14 

Sida 
2(3) 

KPI för dagen för förlängningen. 

§ 4 Fastighetens tillstånd
Säljaren garanterar att fastigheten

inte är belastad med några inteckningar, servitut, arrenden eller andra 
nyttjanderätter. 
är fri från miljöfarligt avfall, d v s att fastigheten är lämplig för känslig 
markanvändning. 

Köparen har givits möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed väl 
informerad om dess status. Köparen avstår härmed från alla eventuella 
skadeståndsanspråk mot säljaren gällande fastighetens fysiska tillstånd. 

§ 5 Dagvatten
För ny bebyggelse i Färjestaden ska potentiellt förorenat dagvatten,
exempelvis från trafikytor, renas innan det släpps ut i Kalmarsund. En
sådan rening och en utjämning av stora dagvattenflöden kan krävas på
kvartersmark innan dagvattnet släpps ut i den kommunala
dagvattenanläggningen.

§ 6 Byggnadsskyldighet
Köparen ska uppföra byggnader i enlighet med bifogad skiss, se bilaga 2
på Fastigheten inom 24 månader från tillträdesdagen.
Byggnadsskyldigheten anses uppfylld när Samhällsbyggnadsnämnden i
Mörbylånga Kommun lämnat slutbesked.
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för 
byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på 
omständigheter som köparen inte haft möjlighet att råda över. Köparen 
ska i god tid begära förlängning hos säljaren. Om säljaren inte anser 
orsaken till förlängningen är skälig upphör rätten till förlängning. 
Säljaren får säga upp detta avtal, helt eller delvis, om 
byggnadsskyldigheten inte uppfylls enligt denna klausul. En sådan 
uppsägning berättigar inte köparen till något skadestånd. 

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

§ 8 Skatter och avgifter
Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive
mottages av säljaren för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av
köparen.

§ 9 Hävning
Köparen kan innan tillträde häva detta avtal om köparen inte erhåller
nödvändiga bygglov och marklov eller om köparen bedömer att det
saknas andra förutsättningar för att starta projektet.



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-05-14 

Sida 
3(3) 

§ 10 Godkännande av kommunstyrelsen
Detta avtal gäller under förutsättning av lagakraftvunnet godkännande
från Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun. Om ett sådant
godkännande inte lämnas är inte köparen berättigad till skadestånd.

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

_____________________________________________________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

Mörbylånga den             den 
För Mörbylånga kommun För OBOS Mark AB 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk Johan Nilsson, enligt fullmakt 
Kommunstyrelsens ordförande 

.............................................. 
Ann Willsund  
Kommundirektör 

Bilagor 
1 Karta 
2 Skisser 
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Delårsrapport 1 2020 för Kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar vid tertial en delårsrapport med uppföljning av verk-

samheterna samt en ekonomisk uppföljning med prognos vid årets slut. 

Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.     

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 2020 för kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter april visar på ett underskott mot budget med 0,8 mnkr.  

Kommunledning prognosticeras ett underskott på -1,6 mnkr. Det beror 

främst på det åtgärdspaket till Näringslivet som beviljats från KS oförut-

sedda på 2,1 mnkr till följd av Coronaviruset. 

Verksamheten Hållbar utveckling saknar fullständig budgetram då äskningen 

som gjordes 2018 för en näringslivschef inte överensstämde med den profil 

och lönenivå som sedan rekryterades, varmed de bedöms redovisa underskott 

om 0,4 mnkr 

Mark- och exploatering prognosticeras ett totalt överskott på 2,1 mnkr. 

Anledningen är att planprogram Mörbylånga inte blir av under året och att 

Trafikverkets planer för väg 136 förskjuts till 2021. 

Verksamhetsstöd och kostverksamheten prognosticeras ett underskott på 

0,9 mnkr med anledning av högre kostnader för system och högre livs-

medelspriser. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns.  
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1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

1.1 Medborgare 

Övergripande mål: 

1.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att invånare i Mörbylånga kommun 

upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. 
 

Analys 

Vi deltar i SCB Medborgarundersökning och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

dessa resultat kommer tidigast i december månad. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Gott bemötande vid 

kontakt med kommun* 

90 %  KKiK resultat kommer tidigast i 

december. 
 

Nöjd Region Index -

 Trygghet** 

73  SCB medborgarundersökning 

redovisas i december. 
 

Nöjd Region Index -

 Helheten*** 

61  SCB medborgarundersökning 

redovisas i december. 
 

Öka andelen lyckade 

kontaktförsök där svar 

på fråga/frågor er-

hålls**** 

75 %  KKiK resultat kommer tidigast i 

december. 
 

1.2 Hållbar utveckling 

Övergripande mål: 

1.2.1 Mörbylånga kommun ska vara en hållbar kommun ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv. Målsättningarna i Agenda 2030 ska ef-

tersträvas. Företagsklimatet ska förbättras. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att Mörbylånga kommun utvecklas 

mot en hållbar kommun. 
 

Analys 

Nya resultat har inte kommit i Kolada ännu. Avvakta analys till tertial 2. 

Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet förbättras.  

Analys 

Inga resultat klara. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Miljöbilar i kommunor-

ganisationen ska öka 

50 %  Inget resultat i Kolada efter första 

tertialet. 
 

Andelen miljöbilar totalt 

i kommunen ska öka 

16 %  Inget resultat i Kolada efter första 

tertialet. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hushållsavfall som går 

till materialåtervinning 

ska öka 

48 %  Inget nytt resultat i Kolada efter 

första tertialet. 
 

Lokala trygghetsmät-

ningen, Polisregion syd 

1  Resultat är inte klart efter första 

tertialet. 
 

Företagsklimat enligt 

Nöjd kund index i 

Öppna jämförelser, 

totalt 

79    

Svenskt näringslivs 

undersökning 

3,42  Enkätundersökning för 2020 ej 

redovisad. 
 

1.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 

1.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. Delaktigheten i arbetet ska var hög och vi jobbar med förbättringsar-

bete. Våra arbetsplatser ska vara hälsofrämjande. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medarbetarna i Mörbylånga 

kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet 

ska vara hög och vi jobbar med förbättringsarbete. Våra arbets-

platser ska vara hälsofrämjande. 

 

Analys 

Medarbetarenkäten görs under hösten och inget resultat finns nu. Sjukfrånvaron är högre 

än målvärdet men det värdet är baserat på ett snitt för hela året. Sjukfrånvaron är i regel 

högre under denna perioden och nu med coronapandemin är siffrorna troligen ännu mer 

påverkade. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hållbart medarbetaren-

gagemang - Total 

78  Medarbetarenkät gör under hös-

ten. 
 

Hållbart medarbetaren-

gagemang -

 Ledarskapsindex 

75  Medarbetarenkät görs under hös-

ten. 
 

Hållbart Medarbetaren-

gagemang -

 Motivationsindex 

(HME) 

79  Medarbetarenkät görs under hös-

ten. 
 

Sjukfrånvaron ska 

minska i hela organisat-

ionen 

4,5 % 5,5 % 5,5 % sjukfrånvaro för kommun-

styrelsens verksamheter. Siffran är 

osäker eftersom lönen för maj inte 

är klar ännu. När lönen görs i maj 

uppdateras frånvaro för april må-

nad. 4,5 % sjukfrånvaro är ge-

nomsnittsvärde för hela året och 

med tanke på situationen under 

mars och april med påverkan av 

Corona kanske 5,5 % inte är så 

hög siffra. 
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1.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 

1.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. Kommunen 

ska eftersträva att på lång sikt nå ett resultat på 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara lika kostnadseffektiva 

som liknande kommuner och jämförelsekommuner 
 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara ändamålsenliga. 

Jämförelse görs mot likande kommuner och jämförelsekommuner-

na. 

 

Analys 

SCB Medborgarenkät kommer med resultat i december. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nettokostnad politisk 

verksamhet kr/invånare 

  Resultat för 2020 år ej klart.  

Administrationsindex     

Kostpersonalindex     

Nöjd inflytande index -

 Information 

53  Resultatet kommer i redovisning-

en från medborgarundersökningen 

i december. 

 

Nöjd inflytande index -

 Förtroende 

42  Resultatet kommer i redovisning-

en från medborgarundersökningen 

i december. 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunledning 

Uppdraget att utforma en ny styrmodell som tar utgångspunkt i de nationella 

formuleringarna kring tillitsbaserad styrning och ledning har pågått intensivt 

under 2020 års första månader. Tidplanen för att ha styrmodellen på plats är 

1 januari 2021. Det innebär att de preliminära budgetramarna som sätts i 

juni i kommunfullmäktige kommer vara utformade efter den nya styrmo-

dellen. 

Uppdraget med översyn av administrationen pågår. Workshops har genom-

förts. Kommunens chefer och ca 70 administratörer har haft dialog med den 

konsult som genomför uppdraget. Tidplanen är att ett förslag till eventuellt 

ny organisation kommer finnas på plats i augusti. Målsättningen för kom-

munens administration är: Med utgångspunkt i största möjliga medborgar-

nytta vill vi ha en administration som på bästa sätt stöttar verksamheterna i 

att erbjuda kommuninvånarna en så god service, kvalitet och rättssäker 

verksamhet som möjligt. 

Fyra delar kommer att belysas: 

- administrationen ska ge förutsättningar till att vi har en 

tillitsbaserad styrning och ledning 

- genomlysning av nuvarande chefsstruktur och hur chefstill-

sättningar går till 

- om administrationen stöttar hur politiken är utformad med 

nämnder och önskan om horisontella samarbeten 

- tillgång till administration ute i verksamheterna. 

Mark- och exploatering 

Infrastruktur för ett privat exploateringsområde för villabebyggelse i Isgärde 

har färdigställts under perioden. Naturvårdsverket har under årets början 

tagit beslut om överföring av kommunens bidrag till uppförandet av en bio-

gasmack i Färjestaden till en privat aktör, som ger KLT, kommunen och 

privatpersoner möjlighet att tanka fossilfritt. 

Hållbar utveckling 

Kommunen når inte målet i svensk näringslivsundersökning om företags-

klimat. Däremot de undersökningar som görs via SKR och Insikt visar på 

fler nöjda företagare och kunder. De aktiviteter som genomförts under året 

kommer leda till ett bättre företagsklimat. Det är genom mer systematiska 

besök på företag, rutiner för uppföljning och återkoppling samt fokus på 

kommunens servicepolicy som vi kommer att lyckas med uppdraget att 

åstadkomma bättre näringslivsklimat. Kommunen har under året ändrat or-

ganisationen för näringslivsverksamheten och utökat antalet tjänster i och 

med att en näringslivschef är tillsatt. Arbete pågår med att leva upp till för-

väntningarna som finns uttryckta i kommunens servicepolicy. En positiv 

trend har visat sig under årets början då företagare kontaktat kommunen 

med avsikt att etablera sig. Arbetet med att sätta ihop ett näringslivsråd till-

sammans med företag i kommunen har påbörjats. Coronapandemin har dock 

gjort att detta arbete avstannat något, men med fortsatt arbete med dom de-

lar som är möjliga att genomföra. Kommande evenemang såsom Mörby-

långa 200 år, Mat i världsarvet m.m. kommer flyttas till senare datum. 
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Ekonomi 

Årets första fyra månader har som vanligt inneburit hög arbetsbelastning på 

ekonomienheten med bokslut för 2019 och inledning på budgetarbetet för 

2021. Arbetet med kravhantering har tagits över av ett inkassoföretag och 

arbetet pågår med fler filintegrationer för att automatisera arbetet med den 

löpande redovisningen. Andelen inkomna e-fakturor från leverantörer är nu 

uppe i 80%. Antalet skickade e-fakturor till kunder är inte lika högt men 

erbjudande och marknadsföring pågår. För att ytterligare stödja kommunens 

verksamheter med lokalfrågor och upphandlingar har en fastighetssamord-

nare och en upphandlare/inköpssamordnare anställts. 

Verksamhetsstöd 

Året startade bland annat med sjösättning av nytt verktyg för förtroende-

valda att ta del av aktuella handlingar inför kommande politiska möten, di-

gital justering av protokoll, öppet KS, handlingar på webben, utbildning för 

att hantera hemliga handlingar och ny dataskyddsorganisation. Med anled-

ning av Coronaviruset har det varit viktigt att lösa digitala mötesalternativ 

för politiker, få till styrdokument och rutiner samt tekniska lösningar. Arbe-

tet på kansliet har planerats om så att de samhällsviktiga funktionerna såsom 

posthantering, diarieföring och sekreteraruppdrag prioriteras för att kunna 

upprätthållas även vid större personalbortfall. Inom verksamheten Risk- och 

säkerhet kommer planerat arbete till största del ställas in på grund av rå-

dande pandemi. 

Kostverksamhetens sjukfrånvaro ligger på en normal nivå trots Coronaviru-

set. Dock finns utmaningar då leverantörer inte kunnat hålla samma breda 

sortiment som tidigare. Vissa råvaror har blivit dyrare och matsedlarna har 

fått anpassas. Även transportföretagen signalerar ökade kostnader och kor-

tare betaltider på fakturor från våra leverantörer har accepterats. 

Fordonsverksamheten arbetar för kostnadseffektivisering. Genom flytt till 

bättre fungerande lokaler där t ex hanteringen av däck numera är i egen regi, 

syns en ökad besparing för kommunen. Fordonsflottan anpassas efter verk-

samheternas behov och ytterligare fem bilar har införskaffats till hemtjäns-

ten. 

Kommunikation 

Under årets första period har kommunikationsavdelningens arbete mestadels 

bestått av att informera om det nya Coronaviruset. Mot medborgare, medar-

betare, näringsliv och andra målgrupper. Flera olika kampanjer med bland 

annat broschyr i brevlådan, rörlig media i sociala medier och affischer på 

flera olika språk har varit delar i kommunikationen. Kommunikationsavdel-

ningen fortsätter också utvecklingsarbetet med mobilapplikationen och har 

bland annat tagit fram en audioguide till Eketorps borg i samarbete med 

borgchefen. Ett nytt tryckeriavtal har upphandlats tillsammans med bland 

annat Kalmar kommun för att kunna vara mer effektiva, kostnadsmedvetna 

och innovativa. Det nya intranätet lanserades i början av mars och har varit 

ett mycket viktigt verktyg i arbetet att informera kommunens medarbetare. 

Nya medborgarkontor öppnades upp i början av mars i Färjestaden och 

Södra Möckleby. Dock fick dessa på grund av rådande läge med Coronavi-

ruset stängas för att istället fokusera personal till Mörbylånga då arbetsbe-

lastningen ökade. I mitten av mars åtog sig servicecenter den koordinerande 

rollen kring inköp av livsmedel och hygienprodukter till de som befinner sig 



Kommunstyrelse, Delårsrapport 1 för perioden 2020-01-01 - 2020-04-30 8(12) 

i riskgrupp. Flera hundra beställningar har hittills genomförts. 

Kommunens nya digitala verksamhetsutvecklare har påbörjat sin tjänst och 

har nu uppdraget att intensifiera införandet av digital tillsyn inom äldre-

omsorgen i hemtjänsten. Dels med målet att minska smittspridning av Coro-

naviruset, men också för att kommunens personalresurser ska kunna arbeta 

så effektivt som möjligt där de verkligen behövs. I samband med att Coro-

napandemin fick fäste i Sverige fattads ett snabbt beslut om att implemen-

tera kommunikationsplattformen Microsoft Teams som bedöms varit ex-

tremt viktigt för medarbetarnas distansarbete. 

HR och Lön 

Första delen av året har präglats av arbetet med att stötta verksamheterna 

och deras chefer att hantera de utmaningar som Coronaviruset medför. Dels 

med att göra risk- och konsekvensanalyser i arbetsmiljön och ta fram åtgär-

der för att eliminera eller minska risken för att arbetsmiljön försämras. Men 

också hantera och möta den oro som finns ute i organisationen. Resurser har 

lagts på att säkerställa att kommunen följer arbetsrättsliga lagar och avtal 

samt teckna krislägesavtal. Därutöver har avdelningen stärkt upp kommu-

nens krisledningsarbete i två av de staber som tillsatts för arbeta riktat med 

Coronakrisen. 

Med begränsade resurser har det inneburit att ordinarie HR-arbete och stra-

tegiskt utvecklings/förbättringsarbete fått läggas på is eller prioriterats ned 

för att säkerställa att det grundläggande behovet av stöd till cheferna och 

organisationen uppfylls. Det sker en markant ökning av personalärenden 

inom rehabiliteringsområdet som är kopplade till alkohol, men också beho-

vet av stöd för att hantera konflikter har ökat. 
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3 Förväntad utveckling 

Kommunledning 

Kommunen står inför stora utmaningar de kommande åren då den demo-

grafiska situationen innebär en äldre befolkning som blir allt fler samtidigt 

som vi är en tillväxtkommun och även antalet barn blir fler. Det innebär att 

stora investeringar väntar i form av förskolor, skolor, äldreboenden samt 

infrastruktursatsningar med vägar, fiber och grönyteskötsel. 

Ytterligare utmaning är kompetensförsörjning, organisationen behöver 

jobba för att både attrahera nya medarbetare men också behålla de personer 

som är anställda redan idag. Invånarna förväntar sig en ökad kvalité i den 

service kommunen levererar. Den ska vara både snabbare, smidigare och 

mer flexibel. Utifrån kartläggningar av processer behöver kommunen ta 

vara på digitaliseringsmöjligheter för att effektivisera verksamheterna och få 

resurserna att räcka till. Tre av de främsta framgångsfaktorerna som gör att 

organisationen kommer kunna tackla kommande samhällsutmaningar är 

implementeringen av en ny tillitsbaserad styrmodell, ett utvecklande ledar-

skap och ett aktivt medarbetarskap med delaktiga och ansvarstagande med-

arbetare. 

Informationskravet från medborgarna ökar och kommunikationsavdelningen 

måste fortsätta arbetet med att synliggöra Mörbylånga kommun som en till-

gänglig och en bra kommun att leva och verka i. En utmaning kommande år 

blir det nya webbdirektivet som innebär att kommunen måste förändra sitt 

arbetssätt med kommunikation samt göra justeringar på den externa webben 

och i sociala medier. 

Parallellt med dessa utmaningar kommer konsekvenserna av Coronaviruset 

behöva hanteras. Det kommer en ny vardag efter en intensiv vinter/vår. Ut-

maningen är att hantera uthålligheten kopplat till Corona samtidigt som pri-

oritering av satsningar måste göras. 

Mark- och exploatering 

Fortsatta exploateringsarbeten med gator och VA-ledningar pågår öster om 

Eriksöre camping samt i södra delen av Vickleby. Sammantaget medför 

färdigställda och pågående exploateringar att nya villatomter och lägenheter 

tillkommer i kommunen. Detaljplanarbete på industriområdet i Färjestaden 

innebär en ökad tillgång till industrimark, både kommunal och privat. Tra-

fikverket fortsätter arbetet med projektering/vägplan för en ny trafiksäkrare 

väg 136 mellan Algutsrum och Ekerum. Försäljning av tomter sker vid Bro-

fästet och på Hållbar plats, samtidigt som arbetet med att försöka utöka 

kommunens strategiska markinnehav fortsätter. 

Hållbar utveckling 

Viktiga strategiska frågor som identifierats är markberedskap för näringsli-

vet. Detaljplanförberedd mark där företagen kan etablera sig och nära kon-

takt med företagen för att ta in deras önskemål och behov i arbetet. Många 

företag har en tuff situation under rådande Coronapandemi där mycket re-

surser går åt att hitta åtgärder för att underlätta deras situation. Förhopp-

ningen är att det snart går att se en vändande trend så besöksnäring och 

gröna näringar kan trygga sin säsong. 
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Ekonomi 

Ekonomienheten behöver fortsätta implementeringen av beslutsstödsystemet 

Qlik och säkerställa att chefer och övriga känner sig trygga med systemet. 

Som stödfunktion är ekonomienhetens främsta uppgift att stödja cheferna 

till att kunna ta sitt ekonomiska ansvar. Redovisningen behöver då kvalitets-

säkras och struktureras för att de ska kunna fatta rätt beslut. Detta är ett 

ständigt pågående arbete samt utveckling av processerna. Digitalisering och 

förenkling av processerna skapar mer tid till att ge service åt medarbetare 

och medborgare. 

Verksamhetsstöd 

Tjänsten att kunna söka själv som medborgare i diariet kommer att lanseras 

på webben under andra kvartalet. Andra prioriteringar och utmaningar som 

ligger hos kansliet just nu gäller ny styrmodell med förändringar i styrdo-

kument och delegeringsordningar, samt att få till en fungerande organisation 

med arkivansvariga och arkivombud. Stöd till verksamheterna i deras arbete 

med informationshanteringsplaner prioriteras eftersom detta är grunden för 

att komma framåt i arbetet med e-arkiv och helt digital ärendehantering. 

Risk- och säkerhetsverksamheten kommer att präglas av Coronaviruset un-

der lång tid framöver, vilket ställer krav på att vara uthållig i arbetet. 

För kostverksamhetens del ligger utmaningarna i att följa kostpolicy och 

klimatstrategi med begränsade medel, samtidigt som leverantörer inte kan 

hålla samma sortiment som tidigare. 

Utmaningen för kommunens fordonsverksamhet ligger i att fortsätta ut-

veckla arbetet med att tillhandahålla ändamålsenliga bilar för verksamheter-

na och hitta kostnadseffektiviseringar som tillåter premiering av de verk-

samheter som har ett ekonomiskt handhavande av sina fordon. 

Kommunikation 

Kommunikationsavdelningen präglas av rådande situation med Coronaviru-

set och lägger mycket resurser på att arbeta nära staber, strategisk krisled-

ning, medarbetare och chefer. Det arbetet kommer fortsätta för att alla ska 

kunna känna sig trygga i den information kommunen levererar. Även arbetet 

med att utveckla mobilapplikation, extern webbsida och intranät fortsätter. 

Utmaningen för servicecenter ligger i att vara uthållig så länge som pande-

min finns kvar bland oss. Servicecenter har ett oerhört viktigt uppdrag i att 

vara de medborgarna möter först och parallellt med detta hantera de många 

beställningar av livsmedel och hygienprodukter som inkommer. En chatt-

funktion för att effektivisera kommunikationen med medborgarna ska im-

plementeras och vara redo att lansera i september. Medborgarna kommer att 

kunna chatta med servicecenter dels genom webbsidan morbylanga.se men 

också genom kommunens mobilapplikation. Inom Social omsorg utökas 

samarbetet med eHealth Arena och Linnéuniversitetet för att kunna sam-

verka allt mer kring de digitala möjligheter som finns tillsammans med 

andra kommuner och regionen. 

HR och Lön 

Den omprioritering av arbetet för HR-avdelningen som skett på grund av 

Coronakrisen innebär att det planerade och påbörjade strategiska arbetet, 

och inte minst förbättringsarbetet inom personalområdet, har fått läggas på 

is och de flesta av utvecklingsområdena har fått skjutas framåt i tid. 
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Vi bedömer att arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering, dels kopplat 

till medarbetare som haft Corona, men också konsekvenserna av den sam-

hällskris som pågår, kommer att öka. Inte minst personalärenden kopplade 

till alkohol, psykisk ohälsa och våld i nära relationer. 

Framåt bedöms HR-avdelningen behöva lägga ännu större fokus på att stötta 

chefer i deras arbete att leda medarbetare som arbetar under hög belastning, 

stress och med förändrade förutsättningar. Dels för att säkerställa god kvali-

tet i de tjänster som utförs, men också för att säkerställa att cheferna orkar 

leda och motivera sina medarbetare under en föränderlig period. 

  

  

  

4 Driftsredovisning 

 

Kommunstyrelsens prognos pekar på ett totalt underskott om -0,8 mnkr efter 

april 2020. 

Kommunledning prognosticeras ett underskott på -1,6 mnkr. Det beror 

främst på det åtgärdspaket till Näringslivet som beviljats från KS oförut-

sedda på 2,1 mnkr till följd av Coronaviruset. Däremot ser det ur som att 

övriga delar av kommunledningen kommer göra ett överskott. Överförmyn-

darverksamheten har färre gode män än budgeterat 300 tkr, utbild-

ning/kurser ställs in 100 tkr, KF inställt möte 100 tkr. 

Hållbar utveckling saknar fullständig budget för chefslön i Näringslivsverk-

samheten. Miljö, hälsa och hälsoutveckling har istället haft en vakant tjänst 

under årets början. Prognosen landar på -0,4 mnkr. 

Mark- och Exploatering prognosticeras ett totalt överskott på 2,1 mnkr. An-

ledningen är att planprogram Mörbylånga inte blir av under året, 1,3 mnkr 

och att Trafikverkets planer för väg 136 förskjuts till 2021 vilket ger 0,8 

mnkr i överskott innevarande år. 

Verksamhetsstöd saknar budget för vissa system och löner, samtidigt som 

Kris och Säkerhet inte kommer nyttja hela sin budgetram med anledning av 

rådande pandemi. Totalt prognosticeras ett underskott på -0,5 mnkr. Kom-

munens Kostverksamhet har gjort flertalet besparingar på livsmedelsinköp. 

En åtgärd till följd av att priser ut mot verksamheterna inte fått höjas på 

flera år. Prognosen pekar nu på -0,4 tkr år 2020. 
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5 Investeringsredovisning 

 

 

Kommunstyrelsens investeringar består till största delen av fastighetsinve-

steringar. Budgeten för år 2020 uppgår till 81 650 medan prognosen pekar 

mot att 87 050 kommer att förbrukas i år. Överskridandet beror på förse-

ningar i projekt från 2019 avseende solceller samt aktivitetscentrum i Södra 

Möckleby. Om man ser till den totala projektbudgeten över åren är det inga 

stora avvikelser. 

Det största projektet under 2019 och 2020 har varit byggnationen av den 

nya förskolan Bärnstenen på "Hållbar plats". Projektet bedöms hålla sig 

inom budgetramen och ska vara färdig i början av sommaren så att försko-

leverksamheten kan påbörjas i augusti. Upphandling av byggnationen av en 

idrottshall i Färjestaden ska skickas ut innan sommaren och först därefter 

kan en bedömd budget för projektet sättas. De energibesparande åtgärderna 

som pågår avser att sätta solceller på de särskilda boendena Äppelvägen i 

Färjestaden samt Rönningegården i Mörbylånga. 
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Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en prognos för resultatet vid årets slut. 

Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar. Efter april och augusti 

görs även uppföljning av kommunfullmäktiges mål.        

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 efter april 2020 

Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

På grund av hög arbetsbelastning på kommunens chefer i samband med 

Covid-19 har inte någon uppföljning av målen inom perspektiven 

medborgare, hållbar utveckling och medarbetare gjorts. Uppföljning har 

koncentrerats på de ekonomiska delarna. 

Mörbylånga kommun prognostiserar efter april månad ett resultat på 

24 607 tkr vilket är 6 432 tkr högre än budgeterat. Nämnderna bedömer ett 

underskott på 12 230 tkr men detta täcks upp av att finansförvaltningen 

räknar med ett överskott på 18 662 tkr.  

 

Prognosen är ytterst osäker då flera faktorer i samband med pandemin 

Covid-19 är svåra att bedöma. Detta gäller bland annat hur stor ersättningen 

blir från staten, hur skatteintäkterna påverkas samt hur höga 

personalkostnaderna blir, främst inom vård- och omsorgsverksamheten. Då 

kommunen har pengar placerade hos KLP (Kalmar läns Pensionsförvaltning 

AB) påverkar även utfallet på börsen kommunens ekonomi. Orealiserade 

förluster hos KLP på 13 111 tkr har inte heller beaktats i prognosen. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 på ett negativt sätt. 
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1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra olika perspektiv som är viktiga för kom-

munens utveckling. Till dessa har mål och indikatorer som ska bedöma om målen 

har uppnåtts knutits.  

Beroende på hög belastning på kommunens verksamheter har inte någon bedöm-

ning av perspektiven medborgare, hållbar utveckling och medarbetare gjorts. 

Denna uppföljning koncentrerar sig istället på det ekonomiska utfallet. 

1.1 Medborgare 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 
 

Analys 

Då inga av indikatorerna ännu har mätts görs ingen bedömning av måluppfyllelsen. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nöjd Region Index 

- Helheten (NRI*) 

61  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Nöjd Region Index 

- Trygghet (NRI) 

72  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Nöjd Medborgare Index 

- Helheten (NMI) 

51  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Nöjd Region Index 

- Fritidsaktiviteter (NRI) 

58  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Elever i årskurs 9, merit-

värde, kommunala sko-

lor genomsnitt (17 äm-

nen) 

228    

Nöjd Medborgare Index 

- Social omsorg 

54  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Agenda 2030 Mål 10 

Minskad ojämlikhet 

46 %    
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1.2 Hållbar utveckling 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun ska vara en hållbar kommun ur ett miljö-

mässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Målsättningarna i 

Agenda 2030 ska eftersträvas. Företagsklimatet ska förbättras. 

 

Analys 

Då inga av indikatorerna ännu har mätts görs ingen bedömning av måluppfyllelsen. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nöjd Region Index - Ar-

betsmöjligheter (NRI) 

55  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Nöjd region Index - Bo-

städer (NRI**) 

55  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Nöjd Medborgar Index 

- Miljöarbete (NMI) 

54  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Nyregistrerade företag 4,3  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Agenda 2030 Mål 9 

Hållbar industri, inno-

vationer och infrastruk-

tur 

65 %  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

Agenda 2030 Mål 13 

Bekämpa klimatföränd-

ringar 

43 %  Resultatet kommer i redovis-

ningen från medborgarundersök-

ningen i december. 

 

1.3 Medarbetare 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. Delaktigheten i arbetet ska var hög och vi jobbar med förbätt-

ringsarbete. Våra arbetsplatser ska vara hälsofrämjande. 

 

Analys 

Då inga av indikatorerna ännu har mätts görs ingen bedömning av måluppfyllelsen. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hållbart Medarbetaren-

gagemang Motivations-

index (HME) 

79    

Hållbart medarbetaren-

gagemang Ledarskaps-

index  (HME) 

75    

HME - enkät total 78    

Sjukfrånvaron i % av ar-

betstiden 

6,7 %    
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Agenda 2030 Mål 5 

Jämställdhet 

57 %    

1.4 Ekonomi 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 

Kommunen ska eftersträva att på lång sikt nå ett resultat på 2 %. 

 

Analys 

Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,4% av skatteintäkter och generella bidrag för 

år 2020. Även de tidigare åren i budgetperioden har målet uppnåtts. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Verksamhetskostnader-

nas nettokostnader, för-

ändring med föregående 

år. 

2 % 8 % Eftersom Mörbylånga kommuns 

verksamheter växer ökar också 

kostnaderna mer än prisuppräk-

ningar. 

 

Årets resultat i procent 

av skatteintäkter, gene-

rella bidrag och utjäm-

ning. 

2 % 2,6 % Utifrån den lämnade resultatpro-

gnosen för kommunen efter april 

tillsammans med de skatteintäkter 

och generella bidrag som progno-

stiserats av SKR den 29 april be-

döms målet uppnås. 

 

Kommunens soliditet in-

klusive pensionsförbin-

delse inom linjen. 

12 % 14,5 % En positiv resultatprognos samt att 

pensionsförpliktelsen utanför ba-

lansräkningen minskar gör att soli-

diteten stiger. Bedömningen byg-

ger på många osäkra parametrar 

och utfallet är svårt att prognosti-

sera. 

 

Självfinansieringsgrad 

av skattefinansierade in-

vesteringar 

100 % 65 % De skattefinansierade investering-

arna bedöms uppgå till 76 900 tkr. 

Ca 50 000 kan kommunen självfi-

nansiera varmed målet inte upp-

nås. 

 

Självfinansieringsgrad 

av taxefinansierade in-

vesteringar 

50 % 47 % De taxefinansierade investering-

arna bedöms uppgå till 42 879 tkr 

under 2020. Verksamheten kan 

självfinansiera ca 20 000 tkr var-

med målet inte riktigt uppnås. 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 

2.1 Kommunstyrelsen 

Under 2020 års första månader har arbetet med att utforma en ny styrmodell 

kring tillitsbaserad styrning och ledning pågått intensivt. Utöver detta pågår 

uppdraget med översyn av administrationen och workshops har genomförts. 

Inom mark- och exploatering har infrastruktur för ett privat exploaterings-

område för villabebyggelse i Isgärde färdigställts under perioden. Natur-

vårdsverket har under årets början tagit beslut om överföring av kommunens 

bidrag till uppförandet av en biogasmack i Färjestaden till en privat aktör, 

som ger KLT, kommunen och privatpersoner möjlighet att tanka fossilfritt. 

Näringslivsverksamheten har haft ett pågående arbete med att leva upp till 

förväntningarna som finns uttryckta i kommunens servicepolicy. Arbetet har 

avstannat något på grund av Coronapandemin, men vissa delar är fortfa-

rande möjliga att genomföra. Kommande evenemang som Mörbylånga 200 

år och Mat i världsarvet kommer flyttas till senare datum. 

 

2.2 Kultur- och tillväxtnämnden 

Kultur- och fritidsverksamheten 

Projektet med att renovera och tillgänglighetsanpassa Kalvhagens brygga 

har fått tillstånd av Länsstyrelsen och arbetet är påbörjat. En ansökan om 

finansiering av konstgräsplanen i Gårdby är klar och inskickad, det är dock 

oklart när besked kommer. Byte av konstgräsplanen i Färjestaden är beställt. 

Tillsammans med krisledningen har kultur- och fritidsverksamheten diskute-

rat och lagt fram förslag för stöd till föreningar som drabbas av Corona-kri-

sen. 

Med anledning av den pågående pandemin är projektet med införande av 

Meröppet på biblioteken i Mörbylånga och Södra Möckleby satt i vänteläge 

och kommer att köra igång igen i samband med att restriktioner lyfts. Ett ut-

kast till avtal med Statens fastighetsverk om Eketorps borg håller på att ut-

formas. 

Infrastruktur 

Inom gator och service har prioriterade gator för ny beläggning till viss del 

påbörjats men planen fortlöper fram till hösten. Industrigatan i Färjestaden 

är ett pågående större projekt där även vatten- och avloppsledningar ses över 

i samband med ny beläggning. Förvaltningen arbetar vidare med skötselpla-

ner för de allmänna ytorna och undersökning av kajer i Färjestaden, Mörby-

långa och Grönhögens hamn är beställd och påbörjad. 

Projektet med övertagande av belysning av E.ON fortlöper och kommunen 

kommer under året passa på att samförlägga på många område där E.ON 

markförlägger kablage för strömförsörjningen.Under perioden har kommu-

nen köpt in och driftsatt en modul för att hantera den kommunala gatubelys-

ningen i GIS-systemet. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 

Inom VA-verksamheten har ett avtal med Guldfågeln blivit klart och gäller 

från första maj 2020. En samordnad entreprenad för den fortsatta utbyggna-
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den av VA på östra sidan är påbörjad. Vidare förbereds det för en omfat-

tande renovering av ledningsnätet tillhörande Triberga vattenverk. Arbetet 

med att minska in- och utläckage på ledningsnäten pågår. Bland annat har 

ett projekt startat för att placera ut ytterligare flödesmätning på ledningsnä-

tet i syfte att hitta läckor som behöver åtgärdas. 

Avseende fjärrvärmeverksamheten har en ombyggnation av fjärrvärmepan-

nan medfört en sänkning av kostnaderna genom att flisning utförs i egen 

regi samtidigt som fler leverantörer av flis kan lämna pris. I övrigt pågår en 

översyn av fjärrvärmenätet för att lokalisera eventuellt läckage. 

 

2.3 Samhällsbyggnadsnämnden 

En översiktsplan avseende dagvattenhantering pågår och kommer att pågå 

fram till hösten 2022 i samarbete med taxefinansierad VA/fjärrverksamhet. 

Arbetet med detaljplan för centrala Färjestaden har påbörjats och följer tid-

planen. Andra större pågående planarbeten är detaljplan i Sjöbergs hage, 

Färjestadens industriområde samt Grönhögens centrala del. Bygglov har be-

viljats för 38 lägenheter på Hållbar plats i Färjestaden. 

Miljöverksamheten har med anledning av den pågående pandemin ändrat 

sitt arbetssätt till viss del. Verksamheten fortsätter, i dagsläget, att bedriva 

tillsyn men strävar efter att genomföra tillsynsbesöken utomhus. Vad gäller 

livsmedelskontroll genomförs inte tillsyn inomhus förutom vid akuta hän-

delser då tillsyn utförs enligt ordinarie rutiner. 

 

2.4 Socialnämnden 

Under våren har arbetet kring nya Coronaviruset påverkat verksamheterna i 

stor utsträckning. Krisen resulterar i hög sjukfrånvaro och sämre personal-

kontinuitet hos brukarna. Utvecklingsarbete och utbildningssatsningar skjuts 

på framtiden samtidigt som verksamheten ser en svårighet att hålla budget. 

Bemanningsenheten har utökat med en heltidstjänst som ägnar sig åt rekry-

tering av timvikarier och semestervikarier. En arbetsgrupp arbetar med att 

kvalitetssäkra introduktionen för sommarvikarierna inom äldreomsorgen. 

Utöver arbetet med Coronaviruset har fokus inom äldreomsorgen och om-

sorg om funktionsvariation varit att fortsätta med projektet heltidsresan, som 

kräver nya sätt att schemalägga och samverka mellan olika enheter. Med an-

ledning av genomförandet av heltidsresan fortsätter cheferna att gå utbild-

ning i förändringsledning under våren. 
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2.5 Utbildningsnämnden 

Även verksamheterna inom utbildningsnämnden har i hög grad påverkats av 

det nya Coronaviruset under perioden. Under mars månad var frånvaron hög 

både bland barn/elever och personal. Mest påverkat har högstadiet varit på 

grund av ett komplext schema som inte tål personalbortfall. I dagsläget för-

stärker personal från fritidsgårdarna bemanningen i årskurs 7-9. Personalen 

är påverkad av krisen och har fått ökad arbetsbelastning i och med att di-

stansundervisning bedrivs för de elever som inte är på plats. En eventuell 

skolstängning är förberedd av förvaltningen som har inventerat behovet av 

omsorg hos vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten. Än så länge har 

detta inte behövt effektueras då alla förskolor och skolor är öppna utom SFI 

där undervisningen sker på distans. 

Under perioden har även kompetensutveckling i alla verksamheter bedrivits 

för att utveckla kvaliteten i undervisningen. Inom förskolan diskuteras den 

reviderade läroplanen och Läslyftet. På grundskolan genomförs kollegialt 

lärande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedöm-

ning, IKT-användning, neuropsykiatriska funktionshinder med mera. Fri-

tidshemmets personal arbetar med att utveckla fritidshemmens lärmiljöer. 
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3 Förväntad utveckling  

3.1 Kommunstyrelsen 

Kommunen står inför stora utmaningar de kommande åren då den demo-

grafiska situationen innebär en äldre befolkning som blir allt fler samtidigt 

som vi är en tillväxtkommun och även antalet barn blir fler. Det innebär att 

stora investeringar väntar i form av förskolor, skolor, äldreboenden samt in-

frastruktursatsningar med vägar, fiber och grönyteskötsel. Ytterligare utma-

ningar som kommunen ser är kompetensförsörjning, säkerställa ökad kvali-

tet i den service kommunen levererar samt att informationskravet från med-

borgarna ökar. Parallellt med dessa utmaningar kommer konsekvenserna av 

Coronaviruset behöva hanteras. 

Inom mark- och exploatering fortsätter detaljplanarbete på industriområdet i 

Färjestaden. Andra färdigställda och pågående exploateringar medför att nya 

villatomter och lägenheter tillkommer i kommunen. Försäljning av tomter 

sker vid Brofästet och på Hållbar plats, samtidigt som arbetet med att för-

söka utöka kommunens strategiska markinnehav fortsätter. 

Näringslivsverksamheten lägger mycket resurser på att stötta många företag 

i kommunen som har en tuff situation under rådande Coronapandemi och 

försöka hitta åtgärder för att underlätta deras situation. Utöver detta arbete 

är markberedskap för näringslivet en viktig fråga som har identifierats. 

 

3.2 Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och fritidsverksamheten 

En översyn av AME och integration behöver göras och efter det kan en om-

organisation bli aktuell eftersom det är ovisst hur läget kommer att se ut ef-

ter Corona-krisen. Kommunen kan då stå i samma situation som 2014-2015 

men med en annan målgrupp som behöver stöd. Även kulturskolans verk-

samhet är i behov av en översyn då det är svårt att hantera den kö som finns. 

I samband med att kommunen tar över sträckan av fyr-till-fyr-leden som lig-

ger inom kommunen behöver en plan upprättas för skapande av rastplatser, 

underhåll och drift. En underhållsplan för upprustning och underhåll för 

badplatser och vandringsleder är under framtagande. 

Infrastruktur 

En fortsatt viktig fråga inom infrastruktur är riktlinjer för vilka gator och 

vägar kommunen ska ha huvudmannaskap för och hur övriga gator eventu-

ellt ska driftas. I dialog med Trafikverket säkerställs att de statsbidrag kom-

munen eller samfälligheter kan få verkligen utnyttjas för att hålla en så god 

standard som möjligt på vägarna inom kommunen. Relativt stora föränd-

ringar sker i kommunens belysningsanläggning i samband med övertagandet 

från E.ON och det är viktigt att arbeta vidare med att drifta belysningen på 

ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Bredbandsutbyggnaden i 

kommunen fortsätter i samarbete med privata aktörer. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 

I enlighet med den framtagna VA-planen fortsätter utbyggnaden på östra si-

dan av ön och förhoppningen är att kunna ansluta några nya VA-kunder i 
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slutet av året. I utbyggnaden ingår även en översyn av olika avloppslös-

ningar. Vidare kommer arbete fortsätta med översyn av ledningsnätet med 

stora insatser gällande in- och utläckage. 

Inom fjärrvärmeverksamheten pågår arbete med att få in nya kunder. Pan-

nan i Färjestaden har snart nått sitt tak vad gäller effekt och kommer eventu-

ellt behöva byggas ut för att möta en ökad efterfrågan. 

 

3.3 Samhällsbyggnadsnämnd 

Plan- och byggverksamheten märker ett fortsatt högt tryck på den fysiska 

planeringen då kommunen är attraktiv för inflyttning och nyetableringar. 

Kommunen driver under ett antal år framåt tre stora projekt; centrala Färje-

staden, Mörbylånga hamn och sockerbruksområde samt centrala Grönhö-

gen. Det är stora projekt som kräver stora insatser avseende personalresur-

ser, samordning och ekonomi. Utöver detta arbetar verksamheten för att 

möta statens direktiv om en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och lig-

ger just nu väl framme i processen. För att även fortsättningsvis möta statens 

krav krävs en organisation inom kommunen som kan hålla kartdatabasen 

uppdaterad och arbeta med att tolka och digitalisera kommunens ca 300 be-

fintliga detaljplaner enligt statens riktlinjer. 

Vidare ser verksamheten en fortsatt utmaning i att kommunicera och föra di-

alog med allmänheten. I kontakter med allmänheten och kommuninvånarna 

blir det allt viktigare att visa trovärdighet och tillit i processer och beslut. 

Därför pågår ett arbete för att aktivt nyttja och utveckla till exempel digitala 

verktyg för detta. 

Miljöverksamhetens tillsyner har dragits ned på inom samtliga områden vil-

ket påverkar verksamhetens möjlighet att uppnå målen i nämndens verksam-

hetsplan. Verksamheten bedöms ha arbetsuppgifter i krisorganisationen så 

länge pandemin fortgår vilket påverkar målet att hinna utföra ansvarsutred-

ningar avseende förorenade områden. I rådande situation är ambitionen att 

prioritera kvalitetsutveckling av ärendehandläggningssystemet samt öka di-

gitaliseringen. 

 

3.4 Socialnämnd 

Mörbylånga kommun har blivit utvalda av Svenskt Demenscentrum att vara 

en av fem kommuner som får i uppdrag att testa att implementera "Ett stan-

dardisterat insatsförlopp vid demenssjukdom". Till hösten planeras även 

satsningar inom demensomsorgen i form av föreläsning för samtliga medar-

betare samt vidareutbildning av handledare, undersköterskor och sjukskö-

terska. Förhoppningen är att dessa satsningar kommer leda till kvalitativa ef-

fekter i demensomsorgen. Även inom omsorg om funktionsvariation och 

missbruksområdet planeras olika utbildningssatsningar. 

Under året pågår arbete för cheferna med införandet av en ny styrmodell i 

kommunen, tillitsbaserat ledarskap. Hemtjänstcheferna ska börja praktisera 

bemanningsakademin och använda bemanningsanalys för att planera och 

optimera scheman för en budget i balans. Under året implementeras också 

nya system vilket kommer innebära nya möjligheter för verksamheten men 

som samtidigt kräver ett stort arbete och mycket resurser. Exempelvis kom-
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mer införandet av ett system kunna möjliggöra mobil dokumentation på bo-

endena. Med anledning av detta har en arbetsgrupp skapats och en utbild-

ningsplan för medarbetarna är under process. 

 

3.5 Utbildningsnämnd 

Under de senaste åren har kommunen haft en stor ökning av barnantalet vil-

ket medför att lokalerna för förskola utökas. Den nya förskolan på Hållbar 

plats kommer enligt plan tas i bruk augusti 2020. Utöver detta pågår bygg-

nationen av ny högstadieskola i Färjestaden vilket innebär mycket plane-

ringsarbete samtidigt som utredning har påbörjats av Skansenskolans om-

byggnation och renovering. 

Ökat antal elever på friskolor har medfört att antal elever i den kommunala 

skolverksamheten har minskat och därmed har de fasta kostnaderna ökat per 

elev. Denna trend fortsätter de närmaste åren. Behovet av självfinansiering 

av de fasta kostnaderna har också ökat på grund av minskade statsbidrag. 

Personalförsörjningen har varit, och fortsätter att vara, en ödesfråga och an-

tas vara det under de kommande tio åren. Förra året kunde kommunen för 

första gången inte tillsätta alla tjänster direkt med behöriga lärare. Samar-

bete med Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och arbete med att at-

trahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kommunen vidtar flera åt-

gärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, arbetet fortsätter med 

att skapa trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. Andelen elever med 

extraordinärt behov av särskilt stöd ökar vilket påverkar personalens arbets-

belastning negativt. Antalet resurspersoner i verksamheten har minskat efter 

flera års besparingar. Det blir en utmaning framåt att möta elevernas behov 

och samtidigt erbjuda en bra arbetsmiljö för personalen. 

Mörbylånga kommun har lägre nettokostnader för förskolan per inskrivet 

barn än jämförbara kommuner och avståndet ökar. Nettokostnaden för 

grundskolan är något högre än jämförbara kommuner 2018 men kommunen 

har fortfarande dyrare lokaler och måltider. Kostnaden för undervisning är 

avsevärt lägre än jämförbara och närliggande kommuner. 
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4 Driftsredovisning 

 

Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad 

tkr 2020 2020   

Kommunstyrelsen 85 455 86 254 -800 

Kultur- och Tillväxtnämnden 89 956 91 986 -2 030 

- varav VA-verksamhet 2 563 3 063 -500 

- varav Fjärrvärmeverksamhet 6 106 6 106 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 11 004 11 904 -900 

Socialnämnden 325 210 333 910 -8 700 

Utbildningsnämnden 392 829 392 629 200 

Finansförvaltning 23 262 17 162 6 100 

Skatteintäkter och generella bidrag -948 891 -957 452 8 561 

Finansnetto 3 001 -1 000 4 001 

Summa 18 175 24 607 6 432 

 

Mörbylånga kommun prognostiserar efter april månad ett resultat på 

24 607 tkr vilket är 6 432 tkr högre än budgeterat. Nämnderna bedömer ett 

underskott på 12 230 tkr men detta täcks upp av att finansförvaltningen räk-

nar med ett överskott på 18 662 tkr. Prognosen är ytterst osäker då flera fak-

torer i samband med pandemin Covid-19 är svåra att bedöma. Detta gäller 

bland annat hur stor ersättningen blir från staten, hur skatteintäkterna påver-

kas samt hur höga personalkostnaderna blir, främst inom vård- och om-

sorgsverksamheten. Då kommunen har pengar placerade hos KLP (Kalmar 

läns Pensionförvaltning AB) påverkar även utfallet på börsen kommunens 

ekonomi. 

 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget med 800 tkr. 

Den största delen av underskottet beror på det åtgärdspaket som sats in i 

samband med Covid-19 på 2 100 tkr. Högre kostnader för system och högre 

livsmedelspriser gör också att verksamhetsstöd och kosten prognostiserar 

underskott. Äskningen som gjordes 2018 för en näringslivschef över-

enstämde inte med den profil och lönenivå som sedan rekryterades varmed 

även de bedöms redovisa underskott. Mark- och exploatering beräknas redo-

visa ett överskott på 2 100 tkr på grund av förseningar i arbetet med plan-

program Mörbylånga samt Trafikverkets plan för väg 136. 

Kultur- och tillväxtnämndens prognos pekar mot ett underskott på 

2 030 tkr vilket till stor del beror på att Eketorps borg i denna prognos inte 

bedöms kunna öppna förrän 1 juli. Underskottet uppskattas till 1 280 tkr. 

Vinterväghållningen beräknas ge ett överskott på 500 tkr medan infrastruk-

turverksamheten och VA-verksamheten beräknas ge underskott med anled-

ning av ökade kostnader för juridisk hjälp kopplat till pågående rättsproces-

ser. Övriga verksamheter bedöms bedrivas enligt budget. 
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Samhällsbyggnadsnämnden lämnar efter april en prognos på ett under-

skott med 900 tkr. Underskottet kan i sin helhet hänföras till miljöverksam-

heten och uteblivna intäkter i samband med Covid-19. På grund av den på-

gående pandemin har kommunen fattat beslut om att skjuta på den årliga 

tillsynsavgiften för företag och näringsidkare. Stor osäkerhet finns avseede 

bostadsanpassningsbidraget som fått en minskad budgetram med 500 tkr 

jämfört med föregående år. 

Socialnämnden lämnar efter april en prognos på ett underskott med 

8 700 tkr. Av underskottet är 10 000 tkr hänförligt till äldreomsorgen och 

kostnaderna för bemanning. Översyn av nuvarande modell för resursplane-

ring pågår för att underlätta för cheferna att följa sin bemanning. Nattpatrul-

len, som har en fast budgetram, bedöms också redovisa ett underskott (1 500 

tkr) då man fått öka sin bemanning på grund av hög vårdtyngd. Även verk-

samheten omsorg om personer med funktionsvariation har haft en hög vård-

tyngd och personalkostnaderna är högre än budgeterat. Det vårdtunga ären-

det är nu avslutat. Nämnden har erhållit stimulansmedel vilket till viss del 

täcker upp underskottet. 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget med 200 tkr. 

Prognosen är bättre än tidigare månader på grund av lägre personalkostna-

der och färre barn i verksamheterna i samband med Covid-19. Grundskolan 

har ändå högre personalkostnader än budgeterat och då särskilt inom grund-

särskolan. I övrigt är det främst högre skolskjutskostnader för taxi som utgör 

underskottet på grundskolan. Prognosen inkluderar att statsbidraget för lik-

värdig skola 2019 inte ska betalas tillbaka, likvärdig skola 2020 samt andra 

tillfälliga projektbidrag. Gymnasieundervisning prognostiserar ett överskott 

på 1 100 tkr pga färre elever. Nämnden har fått en utökad budgetram med 

2 000 tkr för att bedriva SFI i egen regi då intäkterna från migrationsverket 

inte täcker kostnaderna. 

Finansförvaltningen lämnar efter april en prognostiserat överskott på 

18 662 tkr. Ersättning för lägre arbetsgivaravgifter har beaktats i prognosen 

men inte ersättningen för sjuklönekostnader från staten. Exploateringsverk-

samheten har hittills sålt tomter med en vinst på 1 500 tkr. Ytterligare för-

säljningar kan komma. Potten för kapitaltjänstkostnader bedöms lämna ett 

överskott med 4 000 tkr än budgeterat medan potterna för semesterlönes-

kuld, pension, löner och resursfördelning i denna prognos bedöms förbrukas 

fullt ut.  

Skatteintäkterna bedöms bli 8 561 tkr högre än budgeterat, främst beroende 

på fler invånare och ökade generella bidrag. Den preliminära skatteavräk-

ningen för åren 2019 och 2020 visar på 27 529 tkr i lägre skatteintäkter. 

Detta kompenseras av extra generella statsbidrag på 30 968 tkr där kom-

munfullmäktige beslutat att använda 2 000 till utökad budgetram för SFI-

verksamhet i egen regi. Räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat 

med 4 000 tkr. På grund av osäkerheten på aktiemarknaden prognostiseras 

ingen avvikelse avseende reavinster och reaförluster från KLP. Orealiserade 

förluster på 13 111 tkr har ej bokförts och ej beaktats i prognosen. 
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5 Investeringsredovisning 

 

 

Mörbylånga kommuns investeringsbudget för år 2020 uppgår till 

124 896 tkr varav 118 279 tkr bedöms nyttjas. Detta motsvarar 95% av bud-

geten. Denna höga förbrukning beror på projekt som försenats från förra 

året men som genomförs i år. Bland annat avser det tillgänglighetsanpass-

ning av Kalvhagens badplats samt aktivitetscentrum i Södra Möckleby. 

 

Kommunstyrelsens investeringar består till största delen av fastighetsinve-

steringar. Budgeten för år 2020 uppgår till 81 650 medan prognosen pekar 

mot att 87 050 kommer att förbrukas i år. Överskridandet beror på förse-

ningar i projekt från 2019 avseende solceller samt aktivitetscentrum i Södra 

Möckleby. Om man ser till den totala projektbudgeten över åren är det inga 

stora avvikelser. 

Det största projektet under 2019 och 2020 har varit byggnationen av den 

nya förskolan Bärnstenen på "Hållbar plats". Projektet bedöms hålla sig 

inom budgetramen och ska vara färdig i början av sommaren så att förskole-

verksamheten kan påbörjas i augusti. Upphandling av byggnationen av en 

idrottshall i Färjestaden ska skickas ut innan sommaren och först därefter 
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kan en bedömd budget för projektet sättas. De energibesparande åtgärderna 

som pågår avser att sätta solceller på det särskilda boendena Äppelvägen i 

Färjestaden samt Rönningegården i Mörbylånga. 

Kultur- och tillväxtnämndens investeringsbudget uppgår för 2020 till 

73 746 tkr varav 66 029 tkr bedöms förbrukas. Den största delen avser VA-

investeringar där de största projekten är anslutningar i Dörby-Dörbymalm, 

VA-sanering längs Industrigatan i Färjestaden samt annat sanering- och ser-

visunderhåll. Projektering för överföringsledningen mellan Gårdby, Norra 

Kvinneby och Triberga pågår och bedömningen är att endast projektering 

kommer hinnas med under innevarande år för att sedan påbörja byggandet 

under kommande år. 

Kultur- och fritid har bytt konstgräset på planen i Färjestaden. Kostnaden 

uppgick till 2 000 tkr istället för budgeterade 3 000 tkr. Pågår gör tillgäng-

lighetsanpassning av bryggan i Kalvhagen, budgeten fanns 2019 men arbe-

tet påbörjades inte förrän 2020 då detta behövde göras vinter/vår för att inte 

störa naturlivet. Ansökan om bidrag till nybyggnation av konstgräsplan i 

Gårdby har skickats in men svar har ännu inte erhållits. 

Inom gata-service är det största projektet underhåll av Industrigatan i Färje-

staden. Budget fanns även 2019 så på totalen bedöms projektet i princip 

hålla budget. Cykelvägen längs med Trollhättevägen i Mörbylånga kan för-

hoppningsvis påbörjas senare under året men bedöms bli lite dyrare än bud-

geterat. Muddring ska ske av Grönhögens hamn, detta har planerats sedan 

flera år och upphandling pågår. Bedömningen är att avsatt budget inte kom-

mer att räcka. 



 

Budget och uppföljningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2020-05-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

ANNA-KAJSA 
ARNESSON 

2020-05-25 

13:14:16 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-05-25 

13:38:27 

   

 

§ 17 Dnr KS 2020/000263  

Delårsrapport 1 för perioden 200101-200430 för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en prognos för resultatet vid årets slut. 

Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar. Efter april och augusti 

görs även uppföljning av kommunfullmäktiges mål.        

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 efter april 2020 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020.    

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Delårsrapporten efter april godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



 



 

Socialnämnden 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

MATHIAS 

KARLSSON 

2020-04-29 

16:19:46 

ANNIKA 

HENELL 

2020-04-29 

16:56:45 

   

 

§ 47 Dnr SN 2020/000040  

Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för 
bättre missbruksvård 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region 

Kalmar Län i syfte att påbörja ett gemensamt arbete för stärkt vård vid 

samsjuklighet samt att en gemensam rutin eller liknande för samarbete kring 

människor med samsjuklighet tas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.  

Motion, inkommen den 19 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet. 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till motionen.  

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Eric Dickssons (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) 

yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

1. Motionärens två förslag på åtgärder för stärkt samarbete för bättre 

missbruksvård besvaras med att arbetet redan pågår genom kommunens 

medverkan och arbete i länsgemensam ledning i samverkan. 

Reservation 

Eric Dicksson (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 

Ajournering 

Mötet ajourneras mellan klockan 10:10-10:30 



 

 
 

 
 
Social omsorg 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för 
bättre missbruksvård  

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region 

Kalmar Län i syfte att påbörja ett gemensamt arbete för stärkt vård vid 

samsjuklighet samt att en gemensam rutin eller liknande för samarbete kring 

människor med samsjuklighet tas fram.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.  

Motion, inkommen den 19 februari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun ingår idag i länsgemensam ledning i samverkan som är 

en samverkande ledningsgrupp inom socialtjänst och angränsande områden, 

hälso- och sjukvård samt skolan. Ledningsgruppen, som består av social- och 

omsorgschefer, samt skolchefer, representanter från regionens ledningsstab 

samt regionens förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och 

psykiatri, leder det arbete som sker i samverkan mellan socialtjänst och 

regionen. Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja 

regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser 

som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att utveckla 

arbetssätt. 

Inom ramen för länsgemensam ledning i samverkan tas 

samverkansöverenskommelser och praktiska anvisningar fram inom fyra 

utvecklingsområden (äldre, barn och unga, psykisk hälsa samt missbruk och 

beroende). Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län har en 

överenskommelse från 2018 om samverkan kring personer med riskbruk, 

missbruk och beroende. I överenskommelsen finns samsjuklighet med. 

Överenskommelsen är på gång och ska revideras och uppdateras bland annat 

med hänsyn till den nationella handlingsplanen för missbruk och beroende, 

avseende målgruppen 13-29 år. Till detta ska tillhörande praktiska 

anvisningar tas fram. De praktiska anvisningarna syftar till att främja en god 

vård på rätt vårdnivå och en socialtjänst av god kvalité för den enskilde som 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, 

skolan och/eller Regionens öppen- och slutenvård. De praktiska 

anvisningarna tydliggör även parternas roller. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-24 
Dnr 

SN 2020/000040 
Sida 
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns några alternativa förslag till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Pågående arbete inom organisationen länsgemensam ledning i samverkan tar 

hänsyn till folkhälsan i Mörbylånga kommun genom att arbetet som görs 

syftar till förbättrad hälsa genom stärkta insatser för människor som har ett 

missbruk, riskbruk och beroende i kombination med andra hälsoproblem.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionärens två förslag på åtgärder för stärkt samarbete för bättre 

missbruksvård besvaras med att arbetet redan pågår genom kommunens 

medverkan och arbete i länsgemensam ledning i samverkan.  

 

     

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Malin Furberg 

IFO-chef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för bättre missbruksvård. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 19 februari 2020.  

Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Cecilia Widén 
Skickat: den 19 februari 2020 09:03 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Motion från KD 
Bifogade filer: Stärkt samarbete för bättre missbruksvård.docx 
 
Hälsningar 
Cecilia Widén 
Kommunsekreterare 
Mörbylånga kommun 
Tfn: 0485-471 98 
 

Från: Eric Dicksson <Eric.Dicksson@regionkalmar.se>  
Skickat: den 19 februari 2020 08:41 
Till: Cecilia Widén <Cecilia.Widen@morbylanga.se> 
Ämne: Motion från KD 
 
Hej Cecilia,  
Bifogar här en motion från KD. Går det att få den anmäld under KF på måndag? 
 
Mvh, 
 
Eric Dicksson 
Gruppledare för Kristdemokraterna i Mörbylånga kommun.  

mailto:Eric.Dicksson@regionkalmar.se
mailto:Cecilia.Widen@morbylanga.se


 

 

 

 

Stärkt samarbete för bättre missbruksvård!  

 

Missbruk är ett växande problem i vårt samhälle. Allt fler missbrukar droger, nya 

substanser lanseras ständigt och allt yngre personer dras in i missbruk. Missbrukets 

kostnader för samhället är enorma, inte bara rent samhällsekonomiskt utan kanske 

främst vad gäller mänskligt lidande. Barn, familj, vänner och den missbrukande 

drabbas mycket hårt. För människor med ett narkotikamissbruk är oftast inte 

missbruket det enda problemet personen behöver stöd, vård och behandling med. 

Det kan röra sig om psykiska diagnoser, arbetslöshet, hemlöshet med mera. Ungefär 

en tredjedel och upp emot hälften av de som söker vård för sitt missbruk lider av en 

ångestsjukdom respektive en depression. Samsjukligheten bland personer i missbruk 

är stor. En psykiatrisk diagnos är dubbelt så vanlig bland personer med missbruk i 

jämförelse med den övriga befolkningen. Då patientgruppen är så komplex som den 

är behöver oftast flera olika aktörer kopplas in med stor risk för att samarbetet 

mellan dessa inte alltid fungerar optimalt och då med patienten som den som får lida. 

En person i missbruk lider förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa på grund av sitt 

missbruk och risken att hamna i missbruk är högre vid psykisk ohälsa. En del av de 

stödinsatser som behövs finns inom kommunens verksamhetsområden och andra 

inom regionens eller hos staten. Genom bättre samarbete mellan kommun och region 

inom missbruksvården skulle vi kunna hjälpa fler människor att ta sig ut ur sitt 

missbruk. Genom samverkan, samarbete och kanske även ett gemensamt 

behandlingsprogram skulle fler kunna få den vård, behandling och det stöd personen 

behöver för att bli drogfri. Varje människa vi kan rädda från narkotikamissbruk är en 

stor vinst för så väl individ som samhälle.  

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag: 

 

Att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region Kalmar Län för att påbörja ett 

gemensamt arbete för att stärka vården vid samsjuklighet.  

 

Att samtalets syfte skall vara att utforma en gemensam rutin eller liknande för hur vi 

skall samarbeta kring människor med samsjuklighet.  

 

Eric Dicksson (KD) 

Gruppledare för Kristdemokraterna i Mörbylånga kommun.  



 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 

JOHANSSON 

2020-05-19 

01:33:33 

BERTIL 

JOHANSSON 

2020-05-19 

09:04:47 

   

 

§ 57 Dnr KTN 2020/000019  

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis 
(M) - Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken 

etableras i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.    

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisatorisk och ekonomisk 

plan för införandet av Fritidsbanken i Mörbylånga kommun 2021. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till samordning 

med Borgholms kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 
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 Beslutet skickas till: 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - Inför fritidsbanken i 
Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 januari 2020. 

Beslut 

Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Carl Dahlin 
Skickat: den 9 januari 2020 15:29 
Till: Registrator 
Kopia: Cecilia Widén 
Ämne: Motion fritidsbanken 
Bifogade filer: Motion fritidsbanken.docx 
 

Hej, 
 
bifogar motion från (M) ang etableringen av fritidsbanken i kommunen. 
 
CD 



 

MOTION TILL MÖRBYLÅNGA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Inför ”fritidsbanken” i Mörbylånga kommun 

 

Fritidsbanken är ett slags bibliotek med sport- och fritidsartiklar. Ursprungligen ett ideellt 

initiativ som startades för sex år sedan i en kommun i Värmland, drivs det främst av ideella 

krafter och har på många ställen blivit en praktikplats för de som behöver arbetsträna. Ofta 

drivs Fritidsbanken som en sammanslutning av olika delar av samhället såsom 

idrottsföreningar och kommunen med flera. Därutöver bidrar även återvinningscentraler i 

vissa kommuner med vad som lämnas där i gott skick. 

 

De flesta artiklarna är skänkta; det handlar ofta om olika former av sportutrustningar som 

exempelvis blivit för små för barnen, eller som de vuxna lagt på hyllan. Exemplen är många 

men handlar främst om fritidsutrustning i form av skridskor, skidor, inlines/rullskridskor, 

snowboards, tält, bollar, flytvästar med mera. För många familjer är dessa ofta dyra saker 

som inte alla har råd med. För dem eller de som vill prova på eller använda under en kortare 

tid fungerar Fritidsbankens utlåningstid på 14 dagar bra. Alla får låna och allt är gratis. 

 

I dagsläget finns Fritidsbanken i många kommuner i vår närhet såsom Kalmar, Hultsfred och 

Tingsryd. Strax före årsskiftet sa även Borgholms kommunfullmäktige ja till etablering av 

Fritidsbanken, ett utmärkt alternativ för dem som inte har råd att köpa nytt eller bara vill prova 

på. 

 

Moderaterna föreslår därför 

Att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken etableras i kommunen 

 

Carl Dahlin 

Eva Folkesdotter Paradis 

Moderaterna i Mörbylånga kommun, 2020-01-07 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4Marv-_mAhUqlosKHXgJAf0QjRx6BAgBEAQ&url=https://moderaterna.se/&psig=AOvVaw0s__2WLSHljCYr8KgkNqCK&ust=1578417982106043


 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
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Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis 
(M) - Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken 

etableras i kommunen.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har granskat motionen och flera verksamheter inom kultur och 

fritid har samrått kring möjligheten att införa Fritidsbanken. Slutsatsen av 

samråd är att förvaltningen är positivt inställd till motionen men behöver 

möjligheten att ta fram ekonomiska ramar för genomförandet och undersöka 

möjligheten till samordning med Borgholms kommun. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende kan motionen bifallas eller avslås. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar perspektivet folkhälsa. 

Genom Fritidsbanken kan folkhälsan i kommunen förbättras eftersom 

möjligheten att låna utrustning kan uppmuntra mer träning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisatorisk och 

ekonomisk plan för införandet av Fritidsbanken i Mörbylånga 

kommun 2021. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till 

samordning med Borgholms kommun.     



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-02 
Dnr 

KTN 2020/000019 
Sida 
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Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Carl Dahlin (M) 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Fritidsverksamheten 

 



 



 

Utbildningsnämnden 
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2020-05-12  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HÅKAN 
LINDQVIST 

2020-05-18 

09:41:35 

Anders Mikael 
Staffan Eklöv 

2020-05-18 

11:55:40 

   

 

§ 70 Dnr UN 2019/000387  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i Mörbylånga då 

det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. Ny kontakt har tagits 

med förslagsställaren som ställer sig positiv till en Öppen förskola på biblioteket 

i Mörbylånga. Samtidigt framfördes en önskan om att denna kan vara öppen 

flera dagar per vecka.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag , inkommit den 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019 § 176. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 

Utbildningsnämnden, daterad den 11 mars 2020 § 44. 

Kommunstyrelsen, beslut den 7 april 2020 § 105, återremiss. 

Utbildningsnämnden, daterad den 24 april 2020 56. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2020.    

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag som innebär 

att Öppen förskola öppnas en dag per vecka i Mörbylånga biblioteks lokaler 

från och med höstterminen 2020 och att tiden omfördelas så att Öppen 

förskola i Färjestaden har öppet samma tid som tidigare men nu fördelat på 

fyra dagar.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Utbildning 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i 

Mörbylånga då det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. Ny 

kontakt har tagits med förslagsställaren som ställer sig positiv till en Öppen 

förskola på biblioteket i Mörbylånga. Samtidigt framfördes en önskan om att 

denna kan vara öppen flera dagar per vecka.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag , inkommit 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019 § 176. 

Tjänsteskrivelse, daterad 20 februari 2020. 

Utbildningsnämnden, daterad 11 mars 2020 § 44. 

Kommunstyrelsen, beslut den 7 april 2020 § 105, återremiss. 

Utbildningsnämnden, daterad 24 april 2020 56. 

Tjänsteskrivelse, daterad 4 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och 

pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 

verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som 

de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§) 

Idag finns en öppen förskola i Färjestaden som har verksamhet fem 

dagar/vecka. Alla barn i Mörbylånga kommun är välkomna till den öppna 

förskolan i Färjestaden tillsammans med vuxen.  

En öppen förskola i Mörbylånga är rimligt inte minst pga. avståndet från 

södra Öland till Färjestaden. Förvaltningen föreslår att starta upp en öppen 

förskola i Mörbylånga biblioteks lokaler på måndagar, från och med 

höstterminen 2020,  då biblioteket är stängt fram till 13.00. Personalen på 

biblioteket ställer sig mycket positiva till detta samarbete. Samtidigt som 

man öppnar Öppen förskola i Mörbylånga en dag/vecka fördelas tiden i 

Färjestaden om på fyra dagar istället för fem i Färjestaden så att nuvarande 

personal kan arbeta på båda ställena genom att tjänsten utökas med 20 %, 

motsvarande 120 tkr. 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativ 1: Ingen förändring, öppen förskola erbjuds enbart i Färjestaden. 



Mörbylånga kommun 
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Alternativ 2: Öppen förskola öppnas en dag/vecka i Mörbylånga, samtidigt 

dras motsvarande tid ner i Färjestaden. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Kommunicering pågår och redovisas när tjänsteskrivelsen presenteras. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och deras 

vårdnadshavare. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag som innebär 

att Öppen förskola öppnas en dag per vecka i Mörbylånga biblioteks lokaler 

från och med höstterminen 2020 och att tiden omfördelas så att Öppen 

förskola i Färjestaden har öppet samma tid som tidigare men nu fördelat på 

fyra dagar.     

David Idermark 

Skolchef 

Ylva Tinnert-Gelebo 

Utvecklingsledare 

Fattat beslut expedieras till: 

Sofia Sörensen  

David Idermark, skolchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-04-07  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-04-14 

08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 

09:07:10 

   

 

§ 105 Dnr KS 2019/000443  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en öppen förskola ska öppnas i Mörbylånga då 

det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 

Utbildningsnämndens § 44 från den 11 mars 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och lägger följande förslag: 

Ärendet återremitteras för att kontakt ska tas med förslagsställaren om 

medborgarförslaget är ett förslag på mötesplats eller en familjecentral som i 

Färjestaden. Kontakt ska även tas med Svenska Kyrkan som idag driver 

verksamhet med öppen förskola. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget återremitteras med uppdrag att kontakta förslags-

ställaren om förtydligande av medborgarförslaget, samt kontakta Svenska 

Kyrkan som idag driver öppen förskola i kyrkans lokaler. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utbildningsnämnden 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 

i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 92/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sofia Sörensen,   

Utbildningsnämnden 

 

 

 



 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-12  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 

JOHANSSON 

2020-05-19 

01:33:33 

BERTIL 

JOHANSSON 

2020-05-19 

09:04:47 

   

 

§ 58 Dnr KTN 2019/000541  

Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Kronans babordssida placeras i Hulterstad, 

Eketorps borg, Vida Museum eller Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020.   

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om 

babordssidans placering inte är aktuell i dagens läge. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-16 
Dnr 

KTN 2019/000541 

  

 

Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Kronans babordssida placeras i Hulterstad, 

Eketorps borg, Vida Museum eller Mörbylånga.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

För att reda ut ett antal frågor har förvaltningen varit i kontakt med Lars 

Einarsson, projektledare för KRONAN hos Kalmar läns museum. 

Regalskeppet Kronans babordssida ligger i syrefri lera på 27 meters djup i 

Östersjön utanför Hulterstad. Ett antal välbevarade skulpturer som suttit 

utvändigt på Kronans babordssida påträffades i leran på 1980-talet och under 

den så kallade Kronanutredningen som pågick 1999-2000 diskuterades 

frågan om bärgning. Slutsatsen var att kostnaden för bärgning med 

efterföljande åtgärder skulle hamna på ungefär 400 miljoner kronor. Fokus 

flyttades då från att bärga en fartygssida till att skapa ett fristående 

Kronanmuseum anpassat för de lösa fynden. Formellt ägs bärgningsfrågan 

av Länsstyrelsen i Kalmar län som har rätt att fatta beslut enligt 

Kulturmiljölagen (1988:950). Ett sådant tillståndsbeslut att bärga grundar sig 

på väl motiverade skäl och har därför en synnerligen hög tröskel för att 

kunna beviljas. Det ställs höga krav på vetenskaplighet, konservering och 

förmedling. Det medför att när vraket väl är bärgat tillkommer kostnader för 

nödvändiga åtgärder, bland annat konservering. Därefter löpande kostnader 

för underhåll. 

Förvaltningen ser inte att det skulle vara ekonomiskt möjligt för kommunen 

att driva och genomföra en bärgning. Den kompetens och de åtgärder som 

skulle krävas före, under och efter bärgning skulle vara en ansenlig kostnad 

och över en mycket lång tid. Kraven på konservering och förmedling är 

utifrån det långsiktiga ekonomiska perspektivet beaktningsvärda då 

konservering kommer vara en kontinuerlig och pågående process för att 

bevara babordssidan för all framtid. Förmedlingen blir, i jämförelse, en 

mindre kostnad men kommer att följa med kommunen på ett eller annat sätt 

då kommunen måste förmedla information om babordssidan på ett 

pedagogiskt och planerat sätt. 

Med allt ovanstående i beaktande är frågan om placeringen av Kronans 

babordssida inte aktuell i dagens läge. Skulle det i framtiden bli aktuellt med 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-04-16 
Dnr 

KTN 2019/000541 
Sida 

2(2) 
 

 

en bärgning bör kommunen ingå i en större diskussion med länsmuseet, 

Regionen och Länsstyrelsen angående placeringen av babordssidan. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att inga rimliga alternativa förslag till beslut finns.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om 

babordssidans placering inte är aktuell i dagens läge.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Anders Kalin,  

Kultur och fritid 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-21  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 196 Dnr KS 2019/000506  

Anmälan av Medborgarförslag - Placering av Kronans 
babordssida 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag lämnas förslag om att Kronans babordssida placeras 

endera i Hulterstad, Eketorps borg, Vida museum eller om det blir ett 

kulturhus i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 104/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders Kalin,   

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 





 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-12  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 

JOHANSSON 

2020-05-19 

01:33:33 

BERTIL 

JOHANSSON 

2020-05-19 

09:04:47 

   

 

§ 59 Dnr KTN 2020/000214  

Verksamhetsområde Kullhorvan 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Norra Kvinneby – Åby samt förslag att slå upp tidigare beslut om 

verksamhetsområde Kullhorvan som tagits i kultur- och tillväxtnämnden och 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 26, den 24 mars 2015.  

Tjänsteskrivelse, daterat den 22 april 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 22 april 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby-Norra Sandby, den 22 april 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 22 april 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Norra Kvinneby, den 22 april 2020.       

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 44, den 10 mars 2020, upphävs. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut § 94, den 7 april 2020, upphävs. 

2. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby 

och Norra Kvinneby antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Fastigheter verksamhetsområde

Kullhorvan

FASTIGHET FASTIGHET FASTIGHET

FRÖSSLUNDA 14:4>1 NORRA KVINNEBY 6:5>1 SÖDRA SANDBY 4:7>1

FRÖSSLUNDA 16:1>1 NORRA KVINNEBY 6:9>1 SÖDRA SANDBY 5:3>4

FRÖSSLUNDA 17:1>1 NORRA KVINNEBY 9:1>1 ÅBY 1:13>1

FRÖSSLUNDA 19:1>1 NORRA KVINNEBY 9:2>1 ÅBY 1:19>1

FRÖSSLUNDA 4:10>1 NORRA SANDBY 1:12>1 ÅBY 10:1>1

FRÖSSLUNDA 4:8>1 NORRA SANDBY 1:13>1 ÅBY 14:1>1

FRÖSSLUNDA 4:9>1 NORRA SANDBY 2:3>1 ÅBY 3:2>1

FRÖSSLUNDA S:1>1 NORRA SANDBY 2:5>1 ÅBY 3:7>1

NORRA KVINNEBY 1:10>1 NORRA SANDBY 3:3>1 ÅBY 3:8>1

NORRA KVINNEBY 1:4>1 NORRA SANDBY 3:4>1 ÅBY 4:3>1

NORRA KVINNEBY 1:6>1 NORRA SANDBY 5:1>1 ÅBY 4:4>1

NORRA KVINNEBY 1:7>1 SANDBY 1:1>1 ÅBY 4:5>1

NORRA KVINNEBY 10:1>1 SANDBY 1:10>1 ÅBY 4:6>1

NORRA KVINNEBY 11:1>1 SANDBY 1:11>1

NORRA KVINNEBY 12:1>1 SANDBY 1:12>1

NORRA KVINNEBY 13:1>1 SANDBY 1:13>1

NORRA KVINNEBY 14:1>1 SANDBY 1:14>1

NORRA KVINNEBY 15:1>1 SANDBY 1:16>1

NORRA KVINNEBY 15:2>1 SANDBY 1:2>1

NORRA KVINNEBY 16:1>1 SANDBY 1:3>1

NORRA KVINNEBY 17:1>1 SANDBY 1:4>1

NORRA KVINNEBY 18:1>1 SANDBY 1:5>1

NORRA KVINNEBY 19:1>1 SANDBY 1:6>1

NORRA KVINNEBY 19:2>1 SANDBY 1:7>1

NORRA KVINNEBY 2:13>1 SANDBY 1:8>1

NORRA KVINNEBY 2:15>1 SANDBY 1:9>1

NORRA KVINNEBY 2:16>1 SANDBY 2:1>1

NORRA KVINNEBY 2:17>1 SANDBY 3:1>1

NORRA KVINNEBY 2:18>1 SANDBY 3:2>1

NORRA KVINNEBY 2:19>1 SANDBÄCK 1:2>1

NORRA KVINNEBY 2:6>1 SANDBÄCK 2:2>1

NORRA KVINNEBY 20:1>1 SANDBÄCK 2:4>1

NORRA KVINNEBY 20:3>1 SANDBÄCK 5:1>1

NORRA KVINNEBY 20:4>1 STORA BRUNNEBY 6:1>1

NORRA KVINNEBY 21:1>1 SÖDRA SANDBY 1:3>1

NORRA KVINNEBY 21:2>1 SÖDRA SANDBY 1:4>1

NORRA KVINNEBY 23:1>1 SÖDRA SANDBY 1:5>1

NORRA KVINNEBY 23:2>1 SÖDRA SANDBY 2:5>1

NORRA KVINNEBY 24:1>1 SÖDRA SANDBY 2:6>1

NORRA KVINNEBY 25:1>1 SÖDRA SANDBY 3:10>1

NORRA KVINNEBY 25:2>1 SÖDRA SANDBY 3:11>1

NORRA KVINNEBY 26:1>1 SÖDRA SANDBY 3:13>1

NORRA KVINNEBY 3:11>1 SÖDRA SANDBY 3:6>1

NORRA KVINNEBY 3:2>1 SÖDRA SANDBY 3:7>1

NORRA KVINNEBY 3:7>1 SÖDRA SANDBY 3:9>1

NORRA KVINNEBY 4:10>1 SÖDRA SANDBY 4:2>1

NORRA KVINNEBY 4:5>1 SÖDRA SANDBY 4:4>1

NORRA KVINNEBY 4:9>1 SÖDRA SANDBY 4:5>1

NORRA KVINNEBY 6:11>1 SÖDRA SANDBY 4:6>1



 

 
 

 
 
Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-22 
Dnr 

KTN 2020/000214 

  

 

Verksamhetsområde Kullhorvan  

Beskrivning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Norra Kvinneby – Åby samt förslag att slå upp tidigare beslut om 

verksamhetsområde Kullhorvan som tagits i kultur- och tillväxtnämnden och 

kommunstyrelsen.        

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 26, den 24 mars 2015.  

Tjänsteskrivelse, daterat den 22 april 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 22 april 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby-Norra Sandby, den 22 april 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 22 april 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Norra Kvinneby, den 22 april 2020.        

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari 2007, 

syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster.  

För att möta kravet som ställs på kommunen i och med lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster antog kommunfullmäktige den VA-plan för 

Mörbylånga kommun som nu följs för utbyggnad av den allmänna VA-

anläggningen. VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015 (KST 

2014/000005). 

Kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning täcks av 

anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för fastigheter som fastställts i 

Mörbylånga kommuns VA-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

I och med ett nytt verksamhetsområde uppstår kostnader för 

intrångsersättning och ledningsrätt då ledningarna för vatten och spillvatten 

dras fram till de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Dessa 

kostnader belastar projektet och är redan budgeterade. 



Mörbylånga kommun 
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2020-04-22 
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Utbyggnaden av allmänna vattentjänster gällande vatten och avlopp till 

Kullhorvan planeras vara klar i augusti 2022. 

I tidigare förslag för verksamhetsområdet som redan antagits i kultur- och 

tillväxtnämnden och kommunstyrelsen var byn Frösslunda med. Men då de 

boende i byn Frösslunda kontaktat VA-avdelningen angående att exkluderas 

från verksamhetsområdet och med tanke på att de alla nyligen renoverat sina 

avlopp och troligtvis har bra vatten kommer vi få svårt lagligt sett att tvinga 

in dem i verksamhetsområdet.  

Det betyder att sträckan kommer bli både dyr och onödig då de inte vill 

använda sig av varken vatten- eller spillvattenledningar.  

Det var redan på gränsen att de skulle med från början så därför har VA-

avdelningen nu tagit beslutet att ta bort Frösslunda från verksamhetsområdet.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan ses påverka perspektiven i § 2 i kommunstyrelsen 

reglemente: 

Tillgång till rent vatten bidrar till att säkerställa folkhälsan. 

Anslutning till de allmänna vattentjänsterna ökar trygghet och säkerhet då 

det innebär en garanti när det gäller vattenförbrukning för ett normalt 

hushåll. 

I FN:s barnkonvention specificeras att barn har rätt till rent vatten, något som 

underlättas av inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster. 

Övriga perspektiv påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 44, den 10 mars 2020, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens beslut § 94, den 7 april 2020, upphävs. 

3. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby 

och Norra Kvinneby antas.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 
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§ 94 Dnr KS 2020/000159  

Verksamhetsområde Kullhorvan 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt verksamhetsområde 

där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att gälla för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26. 

Tjänsteskrivelse, den 2 mars 2020. 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet,  

den 2 mars 2020. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 2 mars 2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby – Norra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Frösslunda – Norra Kvinneby,  

den 2 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämnden § 44 från den 10 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Samordningsförbundet - Årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019  

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2019 till Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av 

ansvarsfrihet för styrelsen.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Granskningsrapport från PwC 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Samordningsförbundet i Kalmar län redovisar efter 2019 ett negativt resultat 

med 681 tkr. Detta innebär att det egna kapitalet minskade men ligger nu 

inom den riktlinje som nationella rådet rekommenderar. Förbundet har 

erhållit 16 689 tkr i medlemsbidrag varav 11 797 tkr har använts i olika 

projekt i medlemskommunerna. 

Totalt har 369 individer deltagit i olika arbetslivsinriktade aktiviteter i 

Kalmar län under 2019. För Mörbylånga kommuns del ingår projektet 

Innergården i förbundets verksamhet där 23 individer har deltagit 2019. 

Förbundet anger att målen för verksamheten samt de ekonomiska målen är 

uppnådda. I årsredovisningen anges att 70 procent av deltagarna ansågs som 

rehabiliterade 2019 och redo för arbetsmarknaden. 

Revisorerna lämnar inga anmärkningar i sin revisionsrapport och inte heller i 

revisionsberättelsen. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 § på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns och 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samordningsförbundet 
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Hej! 

 
Här kommer anmälan om ett ärende att ta upp på kommande fullmäktigemöte. 
Det gäller årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översändes till 
förbundsmedlemmarna: 
 

 Årsredovisning för 2019 

 Granskning av årsredovisning 2019 

 Revisionsberättelsen för 2019 
 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar Samordningsförbundet få besked om detta. 
 
Önskar er en fin fortsättning på veckan. 

 
 
Med vänlig hälsning 

 
Joakim Ivarsson 
 

 
Joakim Ivarsson 
Förbundschef  



Samordningsförbundet i Kalmar Län 
Telefon: 072-5268877 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

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

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

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

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

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

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

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

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

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

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

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

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

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

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

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

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

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

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

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

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

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

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

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

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

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driftredovisning 

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

Bedömning 

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

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

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

Finansiella mål 

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

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Behållning vid årets slut ska följa 
Nationella rådets riktlinje 

Eget kapital är lägre än 
Nationella rådets riktlinje. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

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

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

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att både de finansiella målen uppfylls.. 

Mål för verksamheten 

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

Verksamhetsmål Mål Aktiviteter Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

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

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

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

 

Samtliga mål uppnås. 

Bedömning 

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

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

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

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

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

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

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

Kassaflödesanalys 

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

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.  

Bedömning 

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

  



 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-23 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  
 

 
 
 
 

Projektledare   

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 
uppdrag av Samordningsförbundet i Kalmar län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Ordförande har ordet 
 
2019 innebär ny mandatperiod för styrelseledamöter i Samordningsförbundet Kalmar län. Jag 
vill därför passa på så här i början att tacka den gamla styrelsen för ett bra arbete med att ge 
förbundet ett gott renommé i länet och landet.  
 
Under 2019 blev de sista projekten LISADE (långsiktiga insatser) vilket firades med tårta för 
insatspersonal och övriga deltagare vid förbundets höstkonferens i Vimmerby där grunden 
också lades för det framtida arbetet i förbundet. 
 
Förutom de individinriktade insatserna runtom i länet arbetar förbundet med att generellt främja 
samverkan mellan medlemmarna genom de lokala samverkansgrupperna. I dessa grupper ingår 
representanter för de fyra myndigheterna.  
 
I styrelsen får vi ofta höra att de olika samverkansgrupperna, insatsernas arbetsgrupper och 
styrgruppen bidrar till att skapa goda relationer mellan myndigheterna, korta och enkla 
kommunikationsvägar och förståelse och förtroende för varandras arbete. Detta gynnar 
naturligtvis i slutänden individen som är i behov av myndigheternas stöd och det känns mycket 
positivt. 
 
Resultatmässigt så är det glädjande att vi fortsätter att nå upp till målet om att 30% av 
deltagarna skall ha egenförsörjning efter insatsen. Samtidigt som vi vet att 70% inte når målet 
så har styrelsen beslutat att fokus under 2020 skall vara på hur vi kan utveckla processerna runt 
de som inte når målet om egenförsörjning och en kunskapsspridning om detta i länet. 
  
Jag vill framföra ett stort tack till de fantastiska människor som jobbar på vårt förbund, till de 
som jobbar i våra insatser utan er vore vi ingenting, Jag är också glad och stolt som ordförande 
att vi har en engagerad styrelse som är med och brinner för våra frågor.  
 
Tillsammans är vi med och hjälper människor till ett bättre liv! 
 
 
 
Jonas Erlandsson  
ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen omfattar de områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning i tillämpliga delar. 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika insatser som finansierats.  

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

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

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

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

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1ANONYM&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1ANONYM&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1ANONYM&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K


   12(46)  

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

 
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

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

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper. 
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.  
 
Varje lokal samverkansgrupp är kopplad mot en eller två insatser i länet. De träffas några 
gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som uppmärksammats vid samverkan 
för åtgärd.  
 
 
Frukostmöten, Brunchmöten och träningstillfällen 
Under 2019 har Samordningsförbundet arrangerat 12 frukostmöten för tjänstepersoner inom 
samverkande myndigheter. Dessa frukostmöten har varit innehållsrika och välbesökta. Ca 400 
tjänstepersoner har varit på dessa frukostmöten som handlat om psykisk hälsa utifrån olika 
aspekter. 
I direkt anslutning till frukostmötena har förbundet arrangerat 12 brunchmöten för personer 
med komplex problematik. Antalet brunchdeltagare har legat i paritet med frukostmötena och 
ca 400 individer har varit på plats. Temat för brunchmötena var på våren ”mod till förändring” 
och på hösten ”mod till handling”. Mötesinnehållet och upplägget har varit mycket uppskattat. 
 
Utöver dessa mötesplatser har förbundet anordnat 22 träningstillfällen för tjänstepersoner och 
deltagare i insatserna som förbundet finansierar. Adam Nilsfors med sitt mobila gym har åkt 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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runt i länet och bedrivet ett ca timmes träningspass. Detta var ett försök av förbundet att 
stimulera och möjliggöra den fysiska hälsan utifrån träning. Ca 200 personer har varit med och 
tränat vid dessa tillfällen i länet. 
 
Inspirationsdagar 
Tre inspirationsdagar har förbundet anordnat under 2019. Två under våren, en i Oskarshamn 
och en i Kalmar med samma innehåll. Tomas Fogdö var huvudtalare och beskrev hur livet går 
vidare trots att förutsättningarna förändras. Ulrika Edman, Malin Gruvhagen och Adam 
Nilsfors hade varsina delar av dagen med kortare föreläsningar och pausgymnastik i form av 
”kontorstabata”. Ca 300 personer kom på vårens två inspirationsdagar. 
Under hösten ordnades en gemensam inspirationsdag för hela länet. Bussar fanns tillgängliga 
för transport från länets alla hörn. Magnus Samuelsson var huvudtalare utifrån ett fysiskt 
perspektiv och hur viktigt den mentala/psykiska hälsan är i sammanhanget. ACT, 7tjugo och 
NADA var andra delar av dagen samt Adam Nilsfors ”kontorstabata”. Ca 180 personer var 
anmälda till denna dag som var mycket uppskattad. 
 
Kartläggning och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. 
 
Samordningsförbundet har under 2019 medfinansierat två projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. Projektet avslutades i november 2019. 
 
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet 
heter SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen 
nyanlända och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete 
eller studier. 
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid. 
 
Utbildningar och konferenser 
Två uppskattade fyradagars utbildningar i Lösningsfokuserat förhållningssätt genomfördes av 
Swedish empowerment center. Man skulle kunna beskriva lösningsfokuserat förhållningssätt 
som en grundsten i 7-tjugometodiken.  
 
Två fyradagarsutbildningar i 7tjugo genomfördes i slutet av året av Swedish empowerment 
center. 7tjugometodiken är ett mycket gediget arbetssätt/förhållningssätt för att stärka 
individernas förmågor och självinsikt. Samordningsförbundet har anordnat åtta utbildningar 
under de senaste tre åren, vilka alla varit uppskattade och välfyllda. 
 
I samband med att en ny styrelse för Samordningsförbundet i Kalmar län tillträdde den 1 april 
2019, anordnades en utbildningsdag den 15:e april i FINSAM-lagstiftningen och de uppdrag ett 
förbund har. Magnus Simonsson från Nationella Rådet höll i utbildningsdagen, vilken gav nya 
insikter i uppdraget för styrelseledamöterna som närvarade. 
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En Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Oskarshamn av Malmerho 
kompetens i kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna 
fyradagars utbildning var innehållsrik och uppskattad av de arton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 24 – 25 oktober på 
Vimmerby stadshotell. Åttiotalet personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där  
bl a Magnus Simonsson beskrev uppdraget vi har enligt FINSAM-lagstiftningen. Tid ägnades 
åt att reflektera över 2019 samt arbeta fram visionstemat för 2020 – Tillbaka till FINSAM-
lagstiftningens intentioner. Hållbarhet, långsiktighet och fokus på Individinriktade insatser. 
Att arbeta mer förebyggande med målgruppen 16-20 år är också ett fokusområde att utreda 
under 2020. 
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på 
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet var kompetensutveckling kring bemötande av personer med 
funktionsvariationer inom autismspektrat. Tid för att samtala om andra gemensamma och 
angelägna frågor rymdes också under dagarna. 
 
Personalen som arbetar i Insatserna i länet tillsammans med ordförande och personal från 
kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i Stockholm under två dagar, 26-27 
mars.  
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i 
Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade1:e vice 
ordförande över stafettpinnen till nya ordförande Jonas Erlandsson. Vid ett tillfälle 
kombinerades NNS styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef 
deltog i NNS ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets 
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust 
benämnt ”Norra Sydsverige”. 

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

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

 
• 75 % av deltagarna 

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

 

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

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

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
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• 30 % av deltagarna 

ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

 
• Andelen till arbete eller 

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

 
Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
strukturnivå 

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

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

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

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

 

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

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

 
 
 
 
• Förbundet ska kunna 

presentera välgrundad 
statistik kring insatser.  
 

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

 
• Nyhetsbrev/möten förväntas 

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

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

• Behållningen vid 
årets slut ska följa 
nationella rådets 
riktlinje  

 
 

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

 
 

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

 
 
• Utfallet mäts genom att 

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

Målet har 
uppnåtts  
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 

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

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

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 200 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2019 
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Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2019 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 63 av de 200 utskrivna deltagarna, eller 31,5 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 77 (=38,5 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är fler andel kvinnor än män som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler kvinnor än 
män som har börjat studera. Det är marginella skillnader mellan män och kvinnor som fått 
subventionerat arbete än. 
 

 

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

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

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2019 

Utfall jan-dec 
2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 
 

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

Bidrag/intäkt 
 

16 480 000 16 689 486 209 486 16 301 459 

Resultat 
 

495 864 -680 862 - 1 176 726 876 603 

Utgående eget 
kapital  

 2 408 153  3 089 133 

Likvida medel 
 

 5 671 083  5 968 616 
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1 Resultaträkning 
 

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

2018-01-01- 
2018-12-31 

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

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

 
 

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

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

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

      
      
      
    16 689 486 16 301 459 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
Not 6 Övriga Kort Fristiga Skulder   2019-12-31 2018-12-31 
Utg moms Försäljning 25% sv   39 000   
Personalens Källskatt   57 523   
        
        
    96 523   
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7 Sammanställning av utfall och budget 2019 
Intäkter  Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

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

lösningsfokus, 
SE.  

Eget kapital  2 000 000 3 089 134 1 089 134 
 

Öres och kronutjämning 0 -27 -27 
 

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

     

Kostnader Budget 
2019 

Utfall Differens Kommentarer 

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

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

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

hotell 
Redovisning och sakkunnigt biträde 77 500 52 730 24 770 

 

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

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

konf i Vim-by, 
insatskonf i Vv 

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

Linnéunivers. 
Avgift NNS2 34 000 32 860 1140 

 

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

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

Individinsatser  12 313 364 11 796 996 516 368 
 

SUMMA 16 975 864 17 370 350 -394 486 
 

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

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

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

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

Innergården i Mörbylånga kommun 683 064 683 064 0 
 

Knutpunkten i Västervik 1 230 000 1 024 256 205 744 
 

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

SAMBA Rehabilitering i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

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

SAMBA Integration i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

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

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

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

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

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

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

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

Pott för individer 300 000 195 901 104 099  

SUMMA 
 

12 313 364  11 796 996 516 368  

 
 
 

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

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

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

 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Det jobbar tre samverkansledare på vardera 100 
% i insatsen. 0,5 tjänst finansieras av individ och familjeförvaltningen i Nybro.  
 
Insatsens metod. 
Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, 
vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. 
Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för 
genomförandeplanen. I vår gruppverksamhet arbetar vi tematiserat i rullande block 
med olika tema. Fysisk aktivitet erbjuds även i grupp. 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år.    
Antal nya deltagare: 17st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 4st      
Arbetsförmedling: 6st 
Region Kalmar: 5st  
Försäkringskassan: 2st.   
Totalt antal deltagare under året: 57st (varav 16st är konsultationer)  
Antal avslutade deltagare: 14st 
Antal till arbete eller studier: 3st 
Rätt ersättning: 5st  
 
 
Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 200st 
Antal deltagare totalt: 141st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 71st. 
Arbetsförmedling: 70st. 
Region Kalmar: 23st. 
Försäkringskassan: 9st  
Antal till arbete eller studier: 62st 
Rätt ersättning: 27st 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 
Organisation: 
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda 
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande. 
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still 
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns 
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i 
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger 
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets 
kompetenser i komplexa ärenden för att komma vidare.     
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket 
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt 
arbete.  
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Individnivå 
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig 
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och 
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och 
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.   
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får 
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens 
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare 
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns 
någon som kan vara ett stöd vid förändringar.   
 
 
Ulf Arvidsson, Carola Axelsson och Oscar Winsth  
Samverkansledare SAMBA 
 
 
Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2019 
 
Syfte 
Syftet med Samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där 
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för 
att bli integrerade. 
Mål  
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa 
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett 
särskilt metodstöd. 
Målgrupp 
Män och kvinnor i åldern 20-60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i 
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. De individer med svaga svenskkunskaper eller 
som riskerar att hamna i utanförskap och ekonomisk och social utsatthet och som är i 
behov av extra stöd för att kunna bli integrerade i det svenska samhället och komma in 
i arbetslivet. 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
 
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019  
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.  
 
Insatsens metod. 
 
Metoden för Samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en 
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet,  
fritidsintresse och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, 
enskilda samtal samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där 
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man diskuterar allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, 
kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv. 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Budgeterat antal deltagare: 30 ST/år.  Antal nya deltagare: 30 ST  
Fördelning på remitterande deltagare: 
IFF, IFO: 7 ST Arbetsförmedling: 2 ST      Försäkringskassan: 0 ST         
Regionen: 0 ST 
Totalt antal deltagare under året: 37 ST  
Antal till arbete eller studier: 17 ST 
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST 
Antal deltagare totalt: 78 ST 
 Antal till arbete eller studier: 39 ST    Praktik:50 ST   
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj:15 ST  Arbetsförmedling: 63 ST 
Försäkringskassan: 0 ST Regionen: 0 ST 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
Organisation 
 Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga 
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom 
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och 
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.  
Styrgruppen 
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete 
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen. 
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och 
etablering. 
Individnivå  
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:  
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på 
arbetsmarknaden.  
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och 
diskussioner där alla talar svenska.  
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.  
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare 
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen 
förmåga att göra faktiska förändringar.    
 Ronja Ismail, Samverkansledare SAMBA integration  
2020-01-20 
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Helårsredovisning Knutpunkten 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och 
öka myndigheternas samverkan.  Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% 
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. 
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av 
samverkansmyndigheterna, ålder 16 – 65 år som inte har ett pågående 
beroendeproblematik och klarar en insatstid av minst 10 tim/v. 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig på 50% samt en handledare på 
100% finansieras via Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i 
Knutpunktens verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med 
handläggare från respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med 
representation från respektive myndigheter lägger tid i projektet.  
 
Insatsens metod 
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där 
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
Insatsens resultat på individnivå 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

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

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

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

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

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

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

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

  
 
Årsredovisning Innergården 2019   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

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

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

Insatsens tidsram samt personalresurs 

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

Insatsens metod 

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

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  

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

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

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

 
Framgångsfaktorer inom samverkan: 

Organisation: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59 % 
56 % - närmare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Supported Employment med inslag av IPS används vid återgång till arbetslivet. 
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• NADA, en standardiserad form av öron akupunktur erbjuds i grupp vid ett tillfälle 
per vecka. Antalet platser är begränsat, så vid stor efterfrågan kan ytterligare ett 
tillfälle per vecka komma att erbjudas. 

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

Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2019: 
• Budgeterat antal deltagare: 

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

21 
• Fördelning på remitterande myndighet:  

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

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

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

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

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

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

• Antal till arbete eller studier: 8 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 

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

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

Beskrivning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin årsredovisning för 

2019 till Mörbylånga kommun för godkännande och beviljande av 

ansvarsfrihet för direktionen.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kalmarsundsregionens renhållare gjorde i april 2019 en 

verksamhetsöverlåtelse till ett dotterbolag som ska hantera verksamheten 

gällande sorteringsanläggningarna och deponierna i Moskogen och 

Storskogen. Resultatet för koncernen visade 2019 ett överskott på 8,7 mnkr.  

Under sommaren har byggnation av två nya självservice-ÅVC:er i Alsterbro 

och Kristdala färdigställs. En investering i en cyklon i förbehandlingen har 

gjorts för att ta bort främmande material i slurryn. KSRR deltar i 

branschorganisationens projektarbete i frågan om att samverka med 

kommuner gällande insamling av förpacknings- och returpapper. Utfallet 

kan komma att påverka KSRR:s beslut avseende bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar.  

Koncernen har antagit tre finansiella mål som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Samtliga målvärlden uppnås. De har också antagit 

fyra verksamhetsmål och även där uppnås samtliga mål. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 § på ett negativt sätt. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

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

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 

rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 

och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 

krav. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning 

i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 

förenligt med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga 

målen för 2019 är uppfyllda. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge 

en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller 

förbundets ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport 

och årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är 

rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som 

beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive 

medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör 

underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 

respektive medlemskommun.   

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ 

att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med 

intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan 

inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och 

verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 

underlag till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen 

innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av förbundets verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning 

och uppföljning av förbundets verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 

Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 

kraft 1 januari 2020. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 

verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 

och ekonomisk ställning. Upplysningar lämnas om bostadsnära insamling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse 

för förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Upplysningar lämnas om 

byggnation av två nya återvinningscentraler med självservice i Alsterbro och Kristdala 

samt starten av Moskogen Miljö AB den 1 april. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas. Det 

innebär att frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor 

samt är åldersindelad. Sjukfrånvaron har sjunkit från 4,5 % till 5,7 % per december 

2019. Antalet årsarbetare inklusive Moskogen Miljö AB har i stort sett varit oförändrat.  

Medelåldern för de anställda är 47 år (2018: 48 år).  
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Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet. Utöver 

ekonomiska nyckeltal redovisas verksamhetsanknutna nyckeltal som visar 

avfallsmängder uppdelat på kategori. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk 

hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning 

utifrån mål för god ekonomisk hushållning. Utvärderingen kan med fördel utökas till 

att omfatta nyckeltal för de olika verksamheterna som jämförs med genomsnitt för 

branschen som helhet och liknande kommuner. 

Förbundet redovisar en ekonomi i balans för år 2019. Resultatet uppgår till 7 072 tkr 

vilket innebär att balanskravet är uppfyllt. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen finns i not. Det framgår av redovisningen hur utfallet förhåller sig 

till den budget som fastställs för den löpande verksamheten i förbundet och för 

koncernen.  

Investeringsredovisning 

Årets investeringar uppgår till 12,5 mnkr för koncernen vilket är 13,8 mnkr lägre än 

budget och 134,2 mnkr lägre än föregående år. Avvikelsen mot budget beror på ej 

genomförda investeringar och avvikelsen mot föregående år beror på att år 2018 

genomfördes byggnationen av nytt kontor, ny återvinningscentral i Flygstaden och 

behandlingsplatta vid anläggningen i Moskogen. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

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

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 

rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 

och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 

krav. 
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God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. Uppföljningen görs både på 

koncernnivå och för förbundet. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Likviditet (betalningsförmåga på 
kort sikt)  
Målvärde > 20 

Utfall koncern: 59 
Utfall förbund: 24 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Soliditet (betalningsförmåga på 
lång sikt) 
Målvärde > 15 

Utfall koncern: 24 
Utfall förbund: 26 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Självfinansieringsgrad (av 
investeringar) 
Målvärde > 50 

Utfall koncern: 316 
Utfall förbund: 201 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Samtliga mål uppnås både för koncernen och för förbundet. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot verksamhetsmålen för god ekonomisk 

hushållning som fastställts i budget för 2019. Uppföljningen görs på koncernnivå. 

Verksamhetsmål Utfall 2019 Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Reklamationer åtgärdade inom 
tre dagar 
Målvärde > 90% 

 
94 % (2018: 99 %) 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Ej tömt kärl pga KSRR/tot antal 
kärl 
Målvärde < 0,1 % 

 
0,1 % (2018: 0,1 %) 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Oplanerade stopp i MOSA/tot 
produktionstid 
Målvärde < 5 % 

 
4 % (2018: 4 %) 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Kunder nöjda med bemötandet 
Målvärde > 85 % 

92 % (2018: 91 %) Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Samtliga mål uppnås. 
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Bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning 

i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt 

med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2019 är 

uppfyllda. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och 

kostnader för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. 

Jämförelse med förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 7,1 mnkr (2018: 0,6 mnkr). Resultatet medför 

en positiv avvikelse mot budget med 13,7 mnkr, vilket främst beror på högre intäkter 

än budgeterat. För koncernen uppgår årets resultat till 8,7 mnkr vilket är 8,7 mnkr 

högre än budget.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 

skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 

periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och 

överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 

omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 

räkenskapsår, vilket utgörs av KSRR:s verksamhet per 2018-12-31 det vill säga före 

starten av Moskogen Miljö AB. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar Moskogen Miljö AB som enligt kraven i RKR:s R16 

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i not.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

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

Uppfyllt 

Vi bedömer att årsredovisningen 

redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska 

ställningen.  

Förbundet lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en 

genomgång genomförs under år 

2020 utifrån RKR:s 

rekommendationer för att 

säkerställa att innehållet i 

förvaltningsberättelsen samt 

drift- och 

investeringsredovisningen 

överensstämmer med lag och 

rekommendationernas krav. 

 

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

Finansiella mål 
 
Uppfyllt 

Vi bedömer att årets resultat är 

förenligt med direktionens mål 

för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. De 

finansiella målen för 2019 är 

uppfyllda. 

Verksamhetsmål 

Uppfyllt 

Vi bedömer, utifrån 

årsredovisningens 

återrapportering, att 

verksamhetens utfall är förenligt 
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med de övergripande målen för 

verksamheten. De 

verksamhetsmässiga målen för 

2019 är uppfyllda. 

Är räkenskaperna 
i allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i 

allt väsentligt är rättvisande. 

Räkenskaperna är upprättade 

enligt god redovisningssed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-16 
 
 
 
 
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 förutsättningar som framgår av 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Ftirbundets revisorer 2o2O-O4-47

Till Kommunfrrllmdktige i
Kalmar
Mdrbylinga
Nybro
Oskarshamn
Torsfrs

Revisionsberiittelse fir zorg
Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalf,tirbun-
det Kalmarsundsregionens Renhillare.

Direltionen ansvarar ftir att verksamheten bedrivs enligt gdllande mil, beslut och rikt-
linjer samt de lagar och ftireskrifter som gdller ftir verksamheten. De ansvarar ocksfl
ftir att det finns en tillrdcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar ftir att granska verksamhet, intern kontroll och rdkenskaper
samt priiva om verksamheten bedrivits enligt gdllande m6l, beslut och riktlinjer samt
de lagar och ftireskrifter som glller ftir verksamheten.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomftirts med den inrilitning och omfattning som
behdvs ftir att ge rimlig grund fiir bediimning och ansvarsprtir.ning.

Utifren ver granskning 96r vi fiiljande bed6mningar:

Vi bed6mer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten pA ett dndamAls-

enligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsstdllande sdtt.

Rikenskaperna bedtjms i allt viisentligt vara r[ttvisande.

Direktionens interna kontroll bed6ms ha varit tillracklig.

Vi bed6mer att resultaten i irsredovisningen lr {tirenliga med de finansiella mil och

verksamhetsmfl I som uppstdllts.
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Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker direktionen f<ir Kalmarsundsregionens Renhillare beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillsryTker att arsredovisningen ftir 6r zorg godklnns.

Vi flberopar ftiljande fiir vir bedrimning:

Vi har genomftirt 6vergripande anwarsgranskningar, som innebdr ldsning av protokoll
och intervju med representanter ftir ftirbundets ledning. Fdljande rapporter har av-
llmnats under iret:

. Granskning av delirsrapport

. Granskning av Srsredovisning

Ronny
Au Tors1s kommun
utsedd reuisor

Ftirbundets revisorer

lt/
l,",ttf"1ltt Lki+
Ma;gitc As6n
Au M6rbyldnga kommun
utsedd reubor
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Jan Fors 
Projektledare 
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Moskogen 101 
Box 868, 391 28 Kalmar 
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§ 11 Rubrik:  Förbundsutvidgning 
 Beslutsområde: KSRR  

 Föredragande: Jan Fors 
 

Sammanfattning 

KSRR tecknade den 2019-10-04 en avsiktsförklaring med Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge kommuner om att utreda ett medlemskap i KSRR. Efter avsiktsförklaringen 

har höglandskommunerna tillsammans med KSRR gemensamt analyserat för-

utsättningarna att bilda ett nytt kommunalförbund.  

 

Ärendeframställning 

KSRR bildades 2006 med ansvar för medlemskommunernas hushållsavfall. 

Höglandskommunerna har utrett en fortsatt samverkan i hanteringen av hushållens 

avfall. Efter utvärdering blev slutsatsen att gemensamt med KSRR utreda möjligheterna 

att bilda ett nytt kommunalförbund.  

 

Vid årsskiftet bildades gemensam styrgrupp och därefter en gemensam 

projektorganisation med uppdrag att utreda förutsättningarna till samverkan. 

Utredningen av nytt förbund ser följande skäl till samverkan; 

 

 Att tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar 

utveckla ett system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

 Proaktiv rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall 

 Utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 

 Att jobba aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

 Att ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov 

 Att tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga 

kostnadseffektivitet 

 Att möjliggöra större satsningar och investeringar 

 

Utöver detta kan som ex. nämnas ökade miljökrav inom Sverige och EU, införandet av 

bostadsnära insamling av förpackningar samt taxeutveckling. Slutsatsen blir att 

framtidens utmaningar balanseras genom en större abonnentbas för en rimlig 

kostnadsfördelning. För KSRR:s del framgår det i förbundsordningen att förbundet ska 

bejaka en expansion.  

 

KSRR:s förbundsdirektion har kravställt att nuvarande medlemskommuner eller 

abonnenter inte belastas ekonomiskt. Särredovisning för avfallshanteringen har 

upprättats och säkerställt god ekonomisk ordning och balanserade utfall. Njudung Energi 

AB är operativt ansvarig i Vetlanda och Sävsjö kommuner och Uppvidinge har det i 

förvaltning. Utifrån oförändrade taxor 2021 är den sammantagna taxeintäkten beräknad 

till 48 540 Kkr. exkl. moms. I särredovisningen utifrån resultaträkning 2019 visar 

samtliga på ett plusnetto för hushållens avfall, motsvarande 2 Mkr. Med övriga 
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synergieffekter samt transferering till KSRR:s taxor under 2022 är de ekonomiska 

förutsättningarna stabila. 

Vidare står projektledningen till förfogande att redogöra om ärendet vid respektive 

kommunfullmäktigemöten.    

 

Projekt har även låtit jurist utreda förbundsordning i syfte att säkerställa att legala krav 

uppfylls.   

 

Styrgruppen har ingående diskuterat namnförslag för kommunalförbundet. Med 

utgångspunkten att namnet signalerar en utökad samverkan, framtida målsättningar och 

geografi. Utredningen föreslår Kretslopp Sydost som namn för kommunalförbundet.  

 

Förbundsledningen har tillsammans med skyddsombuden genomfört en risk & 

konsekvensanalys inför kommande mbl §11 förhandlingar med fackliga motparter. 

De risker som identifierats är: 

 Om avtal med Kalmar kommun upphör avseende IT och övriga tjänster 

 Ökad arbetsbelastning kundservice 

 Ökade resor för ledning och specialister 

Konsekvenserna för riskerna bedöms som hanterbara. Avseende kundservice bör en 

personalförstärkning om 4,0 tjänster i två år genomföras. Dels för uppdatering av 

abonnent- och kundregister, samt att förstärka kundservice för att möte den initiala 

arbetsbelastningen.       

 

Beslutsprocess 

Efter beslut i KSRR:s förbundsdirektion överlämnas ärendet vidare till medlems-

kommuner till beslut. Det nya förbundet ska svara för det kommunala ansvaret att samla 

in, transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för 

ansvaret ligger den av respektive medlemskommuns av fullmäktige beslutade 

förbundsordning, som tillsammans med av kommunfullmäktige beslutade 

renhållningsordning bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan som sätter ramarna 

för förbundets verksamhet. Framgång med samverkan bygger till stor del på att 

förtroende skapas mellan parterna. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga 

miljömässiga motiv och är därför lämpligt som samverkansområde.  

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Förslag till förbundsordning 

Bilaga 2 Beslutsunderlag 
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Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Kommunallagen 

EU:s ramlagstiftning 

Miljöbalken 

Förbundsordning 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förutsättningen för medlemskapet är kostnadsneutralitet för KSRR:s nuvarande 

taxekollektiv, då taxorna enligt planbeslut inte kommer att höjas.  

Vilket kommer att fordra organisatoriska synergier och ekonomiska effektiviseringar för 

att nå kostnadsneutralitet.  

 

Miljömässiga konsekvenser 

Ökat återbruk och återvinning 

 

Uppföljning 

Beslutsprocess i samtliga kommuner återrapporteras till förbundsdirektionen 

 

Förslag till beslut 

Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att godkänna ärendeframställan för vidarebefordran till medlemskommunerna 

att fatta följande beslut: 

  

Att  avsluta kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare per den 

2020-12-31 

Att  ansluta till kommunalförbundet Kretslopp Sydost verksamt inom kommunal 

avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt beslutsunderlaget 

Att  kommunalförbundets verksamhetsstart blir 2021-01-01 

Att  godkänna förbundsordning enligt bilaga 1 

Att  uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägarkommunerna 

utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan 

för medlemskommunerna 

Att  uppdra åt kommunalförbundet att fatta eller initiera övriga erforderliga 

beslut inför kommunalförbundets verksamhetsstart 

Att  uppdra till KSO i Kalmar, Oskarshamn och Vetlanda kommuner att utreda 

direktionens sammansättning samt tjänstgöringsnivåer och att inför nästa 

ordinarie val 2022 lämna förslag till beslutsunderlag 

Att  detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

kommunfullmäktige i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 

 



Förbundsordning för Kommunalförbundet Kretslopp 
sydost 
 

§ 1 Medlemmar 
Kretslopp sydost är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (2017:725), (KL). Medlemmar i 

kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, 

Uppvidinge och Vetlanda. 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Förbundsordningen träder i kraft 2021-01-01. 

§ 2 Organisation 
Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

§ 3 Förbundets säte 
Kommunalförbundet har sitt säte i Kalmar. 

§ 4 Förbundets ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets ändamål är att genom samverkan mellan förbundets medlemskommuner 

skapa en plattform för att på ett miljö-, hälso- och kostnadseffektivt sätt bedriva 

renhållningsverksamhet i medlemskommunerna till gagn för kommunmedlemmarna. 

Kommunalförbundets uppgift är att ansvara för medlemskommunernas hantering av avfall och 

strategiska planering av frågor som rör avfallshantering, uppgifter om insamling och behandling av 

avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap. 

miljöbalken med tillhörande författningar, EU-förordningar i frågor inom avfallsområdet och 

kommunala renhållningsordningar. 

Inom ramen för förbundets myndighetsutövande uppgifter ingår bl a tillsyn och beslutsfattande som 

följer av förbundets uppdrag enligt 15 kap. miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som 

meddelats med stöd av balken. 

Annan tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken 

än sådan tillsyn som specificerats ovan, överförs inte till kommunalförbundet. 

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild 

författning, skall den författningens bestämmelser om kommuner gälla för kommunalförbundet. 

§ 5 Yttranden, medgivanden från medlemskommunerna m.m. 
Kommunalförbundet ska se till att medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan 

kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt.  

Kommunalförbundet får inte bilda bolag, köpa eller sälja fastigheter för mer än 100 gånger 

prisbasbeloppet, köpa aktier eller andelar i företag eller teckna borgen utan medgivande av 

medlemskommunerna. 

Varje investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor ska godkännas av 

medlemskommunerna. 

 



§ 6 Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets beslutande församling. Förbundsdirektionen har 19 

ledamöter och lika många ersättare. 

Förbundsdirektionen väljs för fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till 

kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Kalmar kommun utser fem ledamöter och lika många ersättare. Övriga medlemskommuner utser 

vardera två ledamöter och två ersättare vardera. 

Förbundsdirektionen har en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 

Dessa bildar ett arbetsutskott för att bereda ärenden till direktionens sammanträden. I 

arbetsutskottet ingår också en ledamot från varje medlemskommun som inte har en ordförandepost. 

§ 7 Förbundsdirektionens sammanträden 
Arbetsordning 

Förbundsdirektionen skall i en arbetsordning meddela de föreskrifter som behövs för 

förbundsdirektionens sammanträden och handläggningen av ärenden. 

Yttranderätt och närvarorätt 

Förbundsdirektionen beslutar huruvida andra än ledamöterna skall ha sådan närvaro- och 

yttranderätt som anges i kommunallagen. 

Offentlighet 

Förbundsdirektionens sammanträden är offentliga. När förbundsdirektionen fastställer kommande 

års budget får ledamot i kommunfullmäktige hos medlemskommun och allmänheten ställa frågor om 

kommunalförbundets ekonomiska planering och verksamhet i övrigt. Förbundsdirektionen skall i 

arbetsordningen meddela föreskrifter om hur ställande och besvarande av frågor enligt detta stycke 

skall hanteras. 

När förbundsdirektionen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person eller 

enskilt företag eller om det förekommer uppgifter som hos förbundsdirektionen omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska dock detta alltid ske bakom stängda 

dörrar. 

§ 8 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden 
 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden ska ske på kommunalförbundets 

officiella anslagstavla som finns på egen webplats. 

§ 9 Förbundschef 
Förbundsdirektionen ska utse en förbundschef som verkställande tjänsteman. Förbundschefens 

uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion. 

§ 10 Revisorer 
Kommunalförbundet ska ha två revisorer. De väljs för granskning av den verksamhet som bedrivs av 

förbundet under den mandatperiod på fyra år som gäller för förbundsdirektionen. Revisorerna utses 

av de medlemskommuner som inte innehar någon av ordförandeposterna.  



Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året efter det år 

revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

§ 11 Medlemskommunernas initiativrätt samt medborgarförslag 
Kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i medlemskommunerna får väcka ärenden i 

förbundsdirektionen. 

Medborgarförslag beslutas av förbundsdirektionen. Föreskrifter om hanterandet regleras i 

arbetsordningen. 

§ 12 Insyn och informationsskyldighet 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess 

verksamhet. Inom ramen för uppsiktsplikten kan medlemskommuns kommunstyrelse begära in de 

yttranden och upplysningar från kommunalförbundet som krävs för att fullfölja denna plikt. 

Kommunalförbundet ska avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem 

efterfrågar. 

Kommunalförbundet ska på eget initiativ fortlöpande översända dagordningar och protokoll från 

förbundsdirektionens sammanträden till medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet ska därutöver på eget initiativ hålla medlemskommunerna väl informerade om 

sin verksamhet. Informationsskyldigheten omfattar dock inte sekretessbelagd information. 

Interpellationer från medlemmar 

Om någon av medlemmarnas fullmäktige har beslutat att en motion ska överlämnas till förbundet för 

besvarande eller om medlemmarnas fullmäktige har beslutat att ordföranden i någon av dess 

nämnder får överlämna besvarandet av en interpellation eller fråga som berör kommunalförbundet 

till förbundet eller förbundsdirektionens ordförande för besvarande är förbundet skyldig att svara för 

handläggning av svaret på motionen, interpellationen eller frågan i den utsträckning förbundet eller 

ordföranden finner nödvändigt. 

§ 13 Ersättningar till förtroendevalda 
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda utbetalas enligt de regler som gäller för Kalmar 

kommuns förtroendevalda. 

Årsarvode för ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad på 50 %. 

Årsarvode för förste vice ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad 

på 30 %. 

Årsarvode för andre vice ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad 

på 20 %. 

Årsarvode för revisorerna ska beräknas med samma belopp som gäller för lekmannarevisorerna i 

Kalmar kommuns bolag. 



§ 14 Täckning av kommunalförbundets kostnader 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska - till den del de inte täcks genom andra 

intäkter - finansieras genom de taxor och avgifter som åvilar abonnenter och verksamheter. Inga 

övriga medlemsbidrag utgår. 

15 Ekonomisk planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
Förbundsdirektionens arbetsordning fastställer den löpande rapportering och uppföljning av 

verksamheten som ska ske. 

Förbundsdirektionen fastställer innan november månads utgång varje år budget och plan för 

kommande års verksamhet och ekonomi. Kommunalförbundet ska vidare enligt § 12 lämna övriga 

uppgifter och rapporter som de olika medlemskommunerna begär. 

Medlemskommunerna fastställer förbundets taxor och föreskrifter för kommande år. 

§ 16 Andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av det närmast 

föregående kalenderåret. 

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller lämnar annan säkerhet för kommunalförbundet ska 

motsvarande proportionalitet gälla. 

§ 17 Nya medlemmar 
Kommunalförbundet ska aktivt verka för att kommunalförbundet tillförs nya medlemmar. 

§ 18 Utträde 
Vid medlems utträde ur kommunalförbundet gäller en uppsägningstid om tre år. 

Vid utträde ur kommunalförbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan 

kommunalförbundet och den utträdande medlemmen ske på så sätt att medlemmen erhåller sin 

andel av kommunalförbundets redovisade egna kapital om det är positivt. Är det negativt ska 

utträdande medlem till kommunalförbundet betala in ett belopp motsvarande medlemmens andel 

av bristen. 

Det egna kapitalet ska bestämmas enligt årsbokslut efter det tredje året efter uppsägningen. 

Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt under det tredje året efter uppsägningen. 

När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för 

kommunalförbundets skulder. 

§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 
Kommunalförbundet träder i likvidation om kommunfullmäktige i en majoritet av 

medlemskommunerna beslutar att kommunalförbundet ska avvecklas. 

Kommunalförbundet träder i likvidation om så många medlemmar begärt utträde ur förbundet att 

det inte längre är möjligt att bedriva verksamheten i kommunalförbundsform eller om 

förbundsmedlemmarna är överens om att förbundet ska träda i likvidation.  



Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. När kommunalförbundet 

trätt i likvidation får kallelse till kommunalförbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem 

eller av likvidatorn. 

När kommunalförbundet har trätt i likvidation, skall kommunalförbundets egendom, i den mån den 

inte skall fördelas på förbundsmedlemmarna eller behövs för likvidationen, förvandlas till pengar 

genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. I första hand skall emellertid 

kommunalförbundets tillgångar fördelas ut på förbundsmedlemmarna i enlighet med § 16. 

Kommunalförbundets verksamhet får fortsätta om det föreligger särskilda skäl för genomförande av 

en ändamålsenlig avveckling. Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att 

förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till 

kommunalförbundet underlättas. 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall förbundsdirektionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess 

helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 

berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall förbundsdirektionen besluta om vilken eller vilka av 

kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 

kommunalförbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

förbundsdirektionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom 

ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta. 

§ 20 Tvister 
Tvister mellan kommunalförbundet och en medlem/flera medlemmar ska i första hand lösas genom 

en frivillig uppgörelse. Om överenskommelse ej kan nås skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom 

enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande varvid 

Skiljedomsinstitutet skall utse skiljeman. 

§ 21 Ändring i förbundsordningen 
Denna förbundsordning får ändras endast efter godkännande av kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 
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SAMMANFATTNING 

Det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall ställs ständigt inför nya utmaningar för att 

svara upp mot nya krav från bl a kunder och myndigheter. Krav kommer på olika nivåer allt från EU-

direktiv till lokalt uppsatta mål och riktlinjer, främst beträffande miljö och serviceutbud. För att svara 

upp till dessa krav krävs en stark, fokuserad, kompetent och effektiv organisation.  

De framtida utmaningarna förväntas i första hand beröra följande områden: 

• Att tillsammans med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar utveckla ett 

system för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

• Att jobba proaktivt med rådgivning och information i syfte att minska uppkomsten av avfall. 

• Att utveckla cirkulära affärsmodeller för ökat återbruk och återvinning. 

• Att jobba aktivt för att minska verksamhetens påverkan på klimatet. 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetenta medarbetare. 

• Att ständigt utveckla servicen efter medborgarnas behov 

• Att tillvarata storskalighetsfördelar och synergier för bästa möjliga kostnadseffektivitet 

• Att möjliggöra större satsningar och investeringar 

Genom att bilda ett kommunalförbund bedöms de inblandade kommunerna ges möjlighet att 

tillsammans anta dessa framtida utmaningar med effektivitet och ett starkt fokus på frågorna. 

Sammantaget bedöms fördelarna överväga nackdelarna med att Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

tillsammans med befintliga medlemskommuner bildar ett nytt kommunalförbund.  

Det nya förbundet föreslås heta Kretslopp sydost och det blir Smålands största avfallsorganisation 

som ska serva över 188 000 invånare med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. 

Erfarenhetsmässigt finns betydande stordriftsfördelar för denna typ av verksamhet. Andra 

gemensamma organisationer i Småland är June Avfall & Miljö (ca 160 000 invånare), Södra Småland 

Avfall & Miljö (ca 140 000 invånare), SÅM (ca 90 000 invånare) och Östra Småland 

Kommunalteknikförbund1 (ca 20 000 invånare).  

De nackdelar och risker som identifierats bedöms främst kopplas till de avstånd som det nya 

förbundet medför och förutsättningar till lokalt inflytande som blir mer begränsat med många 

medlemskommuner. Dock så skapar en större och starkare organisation bättre möjligheter att 

erhålla stöd och hjälp för utvecklingsinsatser som gynnar kommunerna. 

De risker som identifierats i utredningen bedöms inte föranleda annat ställningstagande gällande 

rekommendationen.  

BAKGRUND  

Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet beslutade Sävsjö, Vetlanda 

och Uppvidinge kommuner att utreda gemensam organisation genom ett beslut i 

 

1 Kommunalteknisk verksamhet 
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kommunstyrelserna hösten 2018. Utredning utmynnade i att samarbete med Kalmarsundsregionens 

renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet och kommunstyrelserna i Vetlanda, Sävsjö 

och Uppvidinge beslutade i oktober 2019 att ta fram avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av 

ett nytt kommunalförbund. KSRR bildades 2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn.  

Avsiktsförklaring är beslutad av kommunfullmäktige i Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge samt 

förbundsdirektion i KSRR.  

Föreliggande beslutsunderlag redogör för grundläggande fakta, motiv, för- och nackdelar, 

konsekvenser, rekommendation samt förslag till fortsatta åtgärder.  

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH STYRNING 

NUVARANDE 

ORGANISATION 

FORM POLITISKT ORGAN 

KSRR Kommunalförbund bestående av kommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn. 

Förbundsdirektion 

Uppvidinge Kommunal förvaltning: Samhällsserviceförvaltningens 
tekniska avdelning (gata, park, VA, renhållning) 

Kommunstyrelse 

Vetlanda/Sävsjö Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB 
(VA, hushållsavfall, verksamhetsavfall, fjärrvärme, elnät, 
elhandel, bredband).  

Samordning sker inom bolagen kring administration 

Bolagsstyrelse 

 

RENHÅLLNINGSORDNING OCH TAXOR  

ORGANISATION RENHÅLLNINGSORDNING TAXEFÖRESKRIFTER 

KSRR Avfallsplan är under framtagande, 
beslut dec 2020 

Föreskrifter ska sedan revideras, beslut 
dec 2021.  

2020-01-01  
Samtliga medlemskommuner har 

likalydande taxeföreskrifter. 

Uppvidinge Avfallsplan samordnad mellan 
Vetlanda, Eksjö och Sävsjö kommuner. 
Beslutad i KF 2008-05-27.  

Senast reviderade 2009-12-15.  
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ORGANISATION RENHÅLLNINGSORDNING TAXEFÖRESKRIFTER 

Vetlanda/Sävsjö Avfallsplan samordnad mellan 
Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och Uppvidinge. 

Beslutad 2008-2009. Ej aktuell. 

Senast reviderade 2010-04-01.  

Konstruktion samordnad mellan Sävsjö 
och Vetlanda 

 

EKONOMI 

ORGANISATION OMSÄTTNING 

HUSHÅLLSAVFALL 2019, 

MKR 

BOKFÖRDA 

VÄRDEN, TKR 

(2019-12-31) 

GJORDA AVSÄTTNINGAR 

DEPONIER FRÅN 

HUSHÅLLSAVGIFTER, TKR (2019-12-

31) 

KSRR 120  187 468 Ej aktuellt 

Uppvidinge 9,42 0,65 Ej aktuellt 

Vetlanda/Sävsjö 36 13,0 Ej aktuellt  

 

ORGANISATION OCH VERKSAMHET 

ORGANISATION ANSTÄLLDA AVFALL, HELTIDSTJÄNSTER HUSHÅLLSAVFALL 2020-01-01 

KSRR 82 

Uppvidinge 2,5 

Sävsjö/Vetlanda 11 

SUMMA 95,5 

 

ORGANISATION AVFALLSANLÄGGNINGAR DÄR HUSHÅLLSAVFALL HANTERAS ÅVC 

KSRR Moskogens avfallsanläggning 

- Optisk sorteringsanläggning 
- Ytor för mellanlager, omlastning och behandling 
- IFA- och FA-deponier 

8 bemannade 

3 obemannade 

1 mobil ÅVC som 
besöker 9 orter 

Uppvidinge Linneberga avfallsanläggning 

- Återvinningscentral 

1 bemannad 



6 

ORGANISATION AVFALLSANLÄGGNINGAR DÄR HUSHÅLLSAVFALL HANTERAS ÅVC 

Vetlanda Flishults avfallsanläggning 

- Optisk sorteringsanläggning 
- Återvinningscentral, Flishult 

- Ytor för mellanlager, omlastning och behandling 

1 bemannad 

Sävsjö Återvinningscentral, Vrigstad 1 bemannad 

  

ORGANISATION EGEN REGI/ENTREPRENAD 

KSRR Egen regi insamling av mat- och restavfall samt ÅVC  

- 25 insamlingsfordon 

Entreprenad slam 

Uppvidinge Entreprenad insamling mat- och restavfall, avtal t.o.m. 2021-02-28 (förlängning 
möjlig till 2023-02-28). Hämtning av trädgårdsavfall ingår som option i 
entreprenaden.  

Entreprenad insamling slam, avtal t.o.m.2021-02-28 (förlängning möjlig till 2023-02-
28) 

Sävsjö/Vetlanda Entreprenad insamling mat- och restavfall, avtal t.o.m. 2021-02-28 (förlängning 
möjlig till 2023-02-28) 

Entreprenad insamling slam, avtal t.o.m. 2021-02-28 (förlängning möjlig till 2023-
02-28) 

Insamling trädgårdsavfall 
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FAKTA OCH NYCKELTAL 

INDATA 

Tabell 1. Basuppgifter i kommunerna. 

ADMINISTRATIVA 
UPPGIFTER, 2019 

INVÅNARE HUSHÅLL I EN- OCH 
TVÅ-FAMILJSHUS 

LÄGEN-
HETER 

FRITIDS-
HUS 

ANTAL 
SLAMKUNDER 

KSRR 139 269 35 123 39 964 10 158 9 997 

Uppvidinge 9588 3334 1266 978 1598 

Sävsjö 11 667 3475 1776 657 1477 

Vetlanda 27 466 8260 4905 1827 3511 

SUMMA 187 990 50 192 47 911 13 620 16 583 

 

Tabell 2. Mängd hushållsavfall 

AVFALLSMÄNGDER 
HUSHÅLL 2019, TON 

MAT- OCH 
REST-AVFALL 

VARAV INSAMLAT 
MATAVFALL 

GROV-
AVFALL 

FARLIGT AVFALL 
INKL EL/BATTERI 

KSRR 33 507 10 468 38 098 3687 

Uppvidinge 1848 499 424 138 

Sävsjö 2251 608 1265 148 

Vetlanda 5308 1433 5683 619 

SUMMA 42 914 13 008 45 470 4592 
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Tabell 3. Totala intäkter och kostnader inom kommunens renhållningsansvar. 

EKONOMI 2019, MKR TOTALA INTÄKTER HHA TOTALA KOSTNADER HHA 

KSRR 151 151 

Uppvidinge2 10,0 9,4 

Sävsjö 10,3 9,9 

Vetlanda 25,6 23,8 

SUMMA Ca 197 Ca 194 

Slam utgör 5-10 % av kostnaderna 

NYCKELTAL 

Samtliga värden är hämtade från Avfall Sveriges statistikdatabas ”Avfall web”. Värden som över- 

eller understiger Sverige värdet med> 10 % markeras med grönt (bättre) eller rött (sämre).  

Tabell 4. Nyckeltal mängder hushållsavfall jämfört med Småland och Sverige median. 

AVFALLS-
MÄNGDER 
2019, 
KG/PERSON 

HUSHÅLLS-
AVFALL EXKL 
SLAM OCH 
TRÄDGÅRD 

MAT- 
OCH 

REST-
AVFALL 

VARAV 
INSAMLAT 

MATAVFALL 

GROV-
AVFALL 

FARLIGT 
AVFALL 
INKL EL/ 
BATTERI 

FÖRPACK-
NINGS- OCH 
TIDNINGS-
MATERIAL 

KSRR 569 233 73 265 26 90 

Uppvidinge 355 187 50 44 14,1 94 

Sävsjö 360 192 52 108 13,0 65 

Vetlanda 435 190 51 203 23 60 

Småland 475 197 37 213 25 72 

Sverige, 
median 

458 196 36 203 26 66 

KSRR redovisar hög mängd hushållsavfall, inkluderande alla ingående fraktioner. Övriga avsevärt 

lägre mängder.  

  

 

2 2016 
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Tabell 5. Miljönyckeltal, som visas hur väl materialåtervinning, källsortering och minskande 

deponering är i kommunerna. 

MILJÖ, 

2019 

MÄNGD HUSHÅLLS-
AVFALL INSAMLAT 

ÄMNAT FÖR 
MATERIAL-

ÅTERVINNING, 
KG/PERSON 

ANDEL MATAVFALL 
SOM BEHANDLAS  

BIOLOGISKT SÅ ATT 
VÄXTNÄRING OCH 

ENERGI TAS 
TILLVARA, % 

MILJÖ-VÄNLIGA 
DRIVMEDEL 
INSAMLING 
MAT- OCH 

REST-AVFALL, % 

MÄNGD 
FÖRPACKNINGAR OCH 

RETURPAPPER, TOTALT, 
I RESTAVFALL (VILLA) 

(KG/HUSHÅLL OCH 
VECKA)  

KSRR 135 57 100  2,3 

Uppvidinge 122 41 100 2,0 

Sävsjö 95 43 100 2,0 

Vetlanda 112 42 100 1,9 

Småland 121 28 71 1,5 

Sverige, 
median 

117 33 85 1,7 

KSRR har hög materialåtervinning och stor andel av matavfall som går till växtnäring och energi. Alla 

når nationellt miljömål för matavfall (40 %). Miljövänligadrivmedel 100 % i alla kommuner. Mängden 

förpackningar och returpapper i restavfall (felsorterat) är generellt hög.  

Tabell 6. Kundomdömen baserade på statistiskt jämförbara kundundersökningar. 

KUNDNÖJDHET 

2019 

AVFALLSSYSTEM EN- OCH 

TVÅFAMILJSHUS 

HÄMTNING 
HUSHÅLLSAVFALL VID 

BOSTAD 

INFORMATION OM 

KÄLLSORTERING 

KSRR 88 % 93 % 71 % 

Uppvidinge 80 % 80 % 95 % 

Sävsjö 82 % 91 % 81 % 

Vetlanda 88 % 91 % 69 % 

Jönköping län 84 % 88 % 74 % 

Sverige, medel 86 % 87 % 77 % 
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KUNDNÖJDHET 
2019 

SAMLAT 
OMDÖME BESÖK 

ÅVC 

FÖRTROENDE ATT AVFALL 
OMHÄNDERTAS MILJÖRIKTIGT 

LEVERANTÖR 
AVFALLSHANTERING 

KSRR 96 % 76 % 85 % 

Uppvidinge 80 % 65 % 80 % 

Sävsjö 83 % 81 % 89 % 

Vetlanda 91 % 89 % 93 % 

Småland 89 % 79 % 85 % 

Sverige, medel 88 % 80 % 85 % 

Nöjdheten för avfallssystemet är normalhög. Nöjdhet hämtning är hög undantaget Uppvidinge. KSRR 

har mycket hög nöjdhet besök ÅVC. Vetlanda har mycket stort förtroende att insamlat material 

omhändertas på riktigt sätt och där har KSRR och Uppvidinge jämförelsevis lägre nöjdhet. Vetlanda 

och Sävsjö har hög nöjdhet som leverantör av avfallstjänster.  

Tabell 7. Vanligaste avgift i kommunerna (det abonnemang som är mest förekommande)  

AVGIFTER 
2020, KR/ÅR 

VANLIGASTE AVGIFT 
EN- OCH 

TVÅFAMILJSHUS 

VANLIGASTE 
AVGIFT 

LÄGENHET 

VANLIGASTE 
AVGIFT 

FRITIDSHUS 

VANLIGASTE AVGIFT 
SLAMTÖMNING 

KSRR 2229 (190 l kärl) 1622 1205 1103 

Uppvidinge 2210 (190 l kärl) - 640 750 

Sävsjö 2070 (190 l kärl) 1066 1323 891 

Vetlanda 1954 (190 l kärl) 987 1249 825 

Småland 
2019 

2218 1801 1219 966 

Sverige 2019, 
medel 

2195 1344 1298 1078 
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LAGAR OCH MYNDIGHETSKRAV 

Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och nationella 

miljömål.  

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande 

renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av 

avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.   

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste 

kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att återanvändning, 

återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska bland 

annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de 

nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom 

kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll 

samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar 

att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas, 

antingen i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner.  

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir 

dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag. 

Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra 

huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i 

förbundsordningen.  

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att uppnå en 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland annat vilka 

hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av avfall. Detta 

gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande fritidsfastigheter. I 

avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och 

nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Kommunen ska i sin planering och 

sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.  
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UTMANINGAR OCH UTVECKLING 

AVFALLSFÖREBYGGANDE 

Grundläggande för avfallshanteringen är att största möjliga miljö- och samhällsnytta ska eftersträvas 

i alla steg. Man kan förväntas sig, från såväl EU som nationellt, att styrmedel införs för att uppnå 

målen och lyfta avfallshanteringen högre upp i den så kallade avfallstrappan, se nedan. 

 

Avfallshanteringen fokuserar allt mer på att förebygga avfall och ökad återanvändning. Detta kräver 

helt andra typer av arbetssätt för kommunerna med mer inriktning på kommunikation, attityder och 

beteende. Avfall som inte uppkommer innebär att kostnaden inte uppstår är viktigt i 

sammanhanget. Här finns fler aktörer än avfallsorganisationen som måste samarbeta. 

AVFALLSPLAN  

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om 

avfallshantering kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 

kommunfullmäktige.  

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 

sammanställning.  

Nedan framgår sammanfattning av vad som är nytt. 

• Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder 
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• Med de nya föreskrifterna och vägledningen vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga 

mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder, vilket bland annat framgår av den ändrade 

rubriken.  

• De nya föreskrifterna och vägledningen lägger vidare stor vikt på samverkan inom 

kommunen, såväl som med andra aktörer i arbetet med att ta fram planen. 

Andra viktiga förändringar är att: 

• Avfallsplanens syfte ska beskrivas. 

• Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra 

relevanta mål, strategier och planer. 

• Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

• Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att implementera mål 

och åtgärder.  

• Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket 

tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i 

kommunens egna verksamheter. 

• Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bedöma behovet av ändringar i 

insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade avfallsflöden och 

bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering. 

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har idag ansvaret för att samla in tidningar och 

förpackningar för återvinning.  

Mängden förpackningar och returpapper som läggs i soppåsen är hög och soppåsen för en villaägare 

i KSRR samt kommunerna Vetlanda, Sävjsö och Uppvidinge består till mellan 35 – 43 % av 

förpackningar och tidningar (2016). Det motsvarar ca 11 000 ton3 felsorterade förpackningar och 

tidningar och detta kan jämföras med den mängd som samlades in via återvinningsstationer på ca 

16300 ton (Avfall web, år 2019). Av den samlade mängden förpackningar och tidningar hos hushållen 

lämnas således ca 60 % till återvinningsstationerna.  

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att fastighetsnära insamling av förpackningar 

och returpapper ska införas i alla kommuner senast 2025. Producenterna ska ha kvar ansvaret men 

kommunerna väntas i de flesta kommuner få en viktig roll att samordna insamlingen med mat- och 

restavfall. Det finns en hel del oklarheter, ex gällande finansieringen där förordningen anger att 

producenterna ska stå för hela kostnaden.  

Oavsett är detta en större omdaning av avfallssystemet för kommuner och hushåll i Sverige. Det 

kommer att krävas ökade investeringar i infrastruktur (kärl, fordon, omlastning, etc) och regional 

samordning avseende logistik och avsättning av materialen.  

 

3 Uppvidinge antas ha 85 % av den mängd restavfall som Sävsjö har (baserat på invånarantal). 
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Ur insamlingssynpunkt är frågan mycket relevant då egen regi kan medföra bättre flexibilitet och 

bättre kontroll och kontakt med kunden (som ju blir mer viktigare då). Systemval bör beakta regional 

samordning för att möjliggöra storskalighetsfördelar. Det sätter också press på en mindre kommun 

att kunna upprätthålla kompetens och resurser samtidigt som taxenivåerna inte får bli oskäligt 

påverkade.  

MATAVFALL SOM RESURS 

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska tillhandahålla insamlingssystem från 2021.  

Nya nationella miljömål beslutades 2012 och gäller till och med 2020. Ur kommunernas synvinkel är 

främst följande konkret och viktigt; 

• Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 
procent behandlas, så att även energi tas tillvara. 

I KSRR, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge uppnås dessa mål då andelen ligger mellan 41-57 % där 

både växtnäring och energi tas tillvara.   

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till 

vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga 

spelregler.  

I Sverige finns 15–20 biogasanläggningar där de flesta även behandlar matavfall. För att öka 

förutsättningarna till att nå målen på ett effektivt sätt krävs att anläggningarna får en kontinuitet i 

substrat, såväl typ som mängd, och att avsättning av gas och biogödsel kan ske nära anläggningen.  

SLAM 

Regeringen har tillsatt en utredning som dels ska föreslå ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels 

införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam. Regeringen vill skapa förutsättningar för en 

cirkulär ekonomi, där avfallet istället hanteras som en resurs. Målsättningen med utredningen är att 

fosfor ska återvinnas på ett giftfritt och säkert sätt från avloppsslam och kunna återanvändas i större 

utsträckning i jordbruket. 

Utredningen presenterades i januari 2020, i korthet; 

- Förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark genom totalt spridningsförbud eller 

spridningsförbud med undantag för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv 

jordbruksmark. 

- Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet ska i genomsnitt 

återvinnas på årsbasis för en VA-huvudman med reningsverk med tillståndsgiven anslutning 

större än 20 000 pe. Slamanvändning på åkermark räknas som återvinning av fosfor. 

- Ikraftträdande sker successivt med avseende på anläggningsstorlek under en period om 12-15 

år, där ett mer skyndsamt genomförande gäller för stora avloppsreningsverk (50 000 pe).  

- Innebörden är att slam av bra kvalitet kan användas på jordbruksmark. Det är också önskvärt att 

tillvarata inte bara fosfor utan även kväve och mullbildande ämnen samt biogasproduktion. 
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- Förslaget innebär förbud användning av avloppsslam utanför produktiv jordbruksmark (skog, 

deponi, anläggningsjord).  

- Om tidplan går bra så kan föreskrift vara framme 2022.  

EGEN REGI 

Avfallshanteringen inkl insamling av förpackningar och returpapper kommer att utvecklas kraftigt 

den kommande 10 års perioden med stora utmaningar som följd. Inte minst klimatfrågan är viktig. 

Detta innebär att många kommuner funderar och planerar för hur insamlingen bäst genomförs.  

Ställningstaganden som bör beaktas är bland annat;  

• Komplexiteten i sophämtning blir allt högre med digitalisering, teknik och kommunikation 

vilket kan gynna egen regi då förutsättningar till rekrytering och utbildning av personal med 

rätt kompetens.    

• Egen regi mat- och restavfall kan stimulera även egen regi för slamtömning (synergier).  

• Det är sannolikt ingen större skillnad ekonomiskt med val av regiform, förutsatt att 

kommunen inte är för liten. Det är snarare utvecklingen av avfallsförebyggande, 

insamlingssystem och omhändertagande som är drivande för kostnadsutvecklingen.  

• Den främsta nyttan skulle sannolikt vara bättre service, miljö (klimatpåverkan) och 

flexibilitet vid utveckling av framtida insamlingssystem för mat- och restavfall samt 

förpackningar och tidningar.  

• Det bör finnas ekonomiska vinster med mer effektiv insamling över kommungränserna.   

• För att kunna ställa om till egen regi bedöms beslut om att inför bör ske senast 2 år innan för 

att hinna iordningställa egen regi.  

DET NYA KOMMUNALFÖRBUNDET  

FÖRBUNDSORDNING 

Förbundsordning för KSRR avskaffas och de åtta medlemskommunerna beslutar om nu 

förbundsordning.  

Det nya kommunalförbundet föreslås ändra namn till Kretslopp Sydost. Det nya förbundet blir ett av 

Sveriges största med medlemskommuner från 3 olika län och det nya namnet bidrar till en ny 

gemensam identitet och ett modernt uttryck (kretslopp) frikopplat från kommunmedlemmar 

samtidigt som det öppnar för fler medlemskommuner i framtiden.  

Befintlig grafisk profil hos KSRR ska behållas och anpassning till det nya namnet ska ske på ett 

kostnadseffektivt och rationellt sätt.  
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Ny förbundsordning föreslås i stora drag ha samma lydelse som nuvarande i KSRR med revideringar 

kopplade till lagkrav, generella uppdateringsbehov samt höjt investeringsutrymme för egna beslut 

inom KSRR (§5, från 20 till 100 mkr) och tydligare förutsättningar vid likvidation av förbundet (§19).  

Inför nästa mandatperiod föreslås utvärdering ske av förbundsordningen genom att utse 

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar (sammankallande), Vetlanda och Oskarshamn till en 

arbetsgrupp med uppdraget att utvärdera och vid behov komma med förslag på förändringar i 

förbundsordningen med anledning av förbundets utvidgning. I uppdraget föreslås direktionens 

storlek och höjd sysselsättningsgrad för ordföranden på grund av de ökade kraven i och med 

utvidgningen. Ordföranden måste vara tillgänglig och kunna besöka 8 medlemskommuner i 

förbundet som sträcker sig över 3 län. Ordföranden måste också kunna vara delaktig mot externa 

aktörer och i olika branschsammanhang i syfte att öka förbundets tyngd i branschen men också följa 

och driva nationella och regionala branschfrågor som avfallsverksamheten står inför.   

Säte och huvudkontor placeras i Kalmar.  

TAXA 

Under 2021 föreslås taxorna i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge vara kommunvisa. Tidigast 2022-01-

01 övergår alla medlemskommuner till en gemensam taxekonstruktion och nivå.  

RENHÅLLNINGSORDNING 

Medlemskommunerna i nuvarande KSRR gör klar avfallsplan + föreskrifter 2020. 

Revidering föreslås i alla medlemskommuner initieras 2021 för slutförande under 2022.  

Nuvarande plan som medlemskommunerna inom KSRR tar fram är ett bra utgångsmaterial.  

Motiven är främst; 

• Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har behov av ny avfallsplan.  

• I det nya förbundet är avsikten att alla kommuner har likalydande avfallsplan och föreskrift. 

• Det bedöms vara av stort värde för det nya förbundet och dess medlemskommuner att en 

gemensam plattform skapas för den framtida avfallshanteringen.  

• Det finns tydliga fördelar med att medlemskommunerna engageras och dialog upprättas 

mellan kommunerna och det nya förbundet.  

• Dessutom bedöms systemvalsfrågan utifrån nya förordningen om fastighetsnära insamling 

av förpackningar och returpapper sannolikt vara klargjord.  
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VERKSAMHET 

ADMINISTRATION 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommer ansluta sig till KSRR:s befintliga administration.  

DRIFT 

Samtliga kommuner; 

• har infört källsortering av matavfall 

• tillämpar optisk sortering i plastpåsar  

• erbjuder invånare och företag att lämna grovavfall, farligt avfall (begränsat för företag) och 

förpacknings- och tidningsmaterial vid återvinningscentraler 

• hämtar slam från enskilda brunnar och latrin.  

I nuvarande KSRR drivs insamling av mat- och restavfall i egen regi.  

KSRR har samverkansavtal enligt LOU med Nybro Energi för att kunna hantera restavfall och annat 

brännbart i deras avfallsförbränningsanläggning som ligger ca 1,5 mil från Moskogen i Kalmar. 

Avtalet innebär att KSRR behandlar aska från Nybro Energi. Detta innebär inte att restavfall och 

annat brännbart från nya medlemskommuner behöver föras dit utan ställningstaganden sker främst 

utifrån bästa möjliga kostnadseffektivitet och miljö. Njudung har avtal gällande avfallsförbränning 

med Eksjö Energi till och med 2021-12-13 med möjlighet förlängning 1+1 år.  

ORGANISATION OCH PERSONAL 

Kommande ledning för organisationen bestämmer hur organisation ska utformas och 

dimensioneras. Nedan redogörs för hur en tänkt verksamhet och organisation kan utformas med 

utgångspunkt från KSRRs nuvarande organisation.  
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Arbetsledning och avfallsrådgivning kommer att finnas i tillkommande medlemskommuner. Viktigt 

med ett nära samarbete med tillkommande kommuner och en fortsatt bra utrednings- och 

informationsservice till abonnenterna. Övriga specialistkompetenser utgår vid behov från Kalmar. Ett 

utökat förbund kan föranleda en organisatorisk översyn för en effektiv ledning och produktion.  
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AFFÄRSVERKSAMHET 

Mottagande av verksamhetsavfall sker på de större återvinningscentralerna i både nuvarande KSRR 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge.  

Nuvarande KSRR och Njudung Energi driver också omfattande affärsverksamhet inom sanering och 

omhändertagande av förorenad mark/jord samt flytande avfall. Njudung Energi avser att behålla 

denna verksamhet och det innebär att det kan uppstå konkurrerande intressen och frågan föreslås 

belysas av den nya direktionen under 2021 i syfte att kartlägga motstående kommunala intressen 

och jävssituationer.   

FÖR- OCH NACKDELAR 

I tabell nedan anges för- och nackdelar för avfallsverksamheten med bildande av gemensam 

organisation jämfört med nuvarande situation.  

Fördelar och nackdelar viktas enligt följande; 

A: Betydande fördel/nackdel 

B: Ganska betydande fördel/nackdel 

FÖRDELAR 

Fördelar Kommentar Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-

kommuner 

Attraktiv arbetsgivare Bör vara enklare att rekrytera då det 
finns mer specialiserade tjänster, 
kollegor och möjlighet till intern karriär. 

B A 

Ökar förutsättningar att 
ordna fastighetsnära 
insamling av 
förpackningar och 
returpapper  

Med ett nytt utvidgat förbund ökar 
förutsättningar att ordna nytt system för 
insamling av förpackningar och 
returpapper hos hushållen och eventuell 
robotbaserad sorteringsanläggning för 
förpackningar och returpapper samt 
skapa synergier i upphandling av påsar 
och kärl samt insamling och 
fjärrtransport.  

A A 

Bättre service Mer resurser och inom avfallsverksamhet 
medför bättre möjligheter att utveckla 
service, ex via digitala tjänster, 
fastighetsnära insamling eller vid ÅVC.   

B A 

Kompetens och resurser En gemensam organisation möjliggör 
specialiserad kompetens och kollegor.  

B A 

Kostnadseffektivitet Storskalighetsfördelar inom ex 
upphandling, insamling och utredning 

A A 
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Fördelar Kommentar Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-

kommuner 

men kanske framförallt förutsättningar 
till större gemensamma investeringar (ex 
i sorteringsanläggning för förpacknings- 
och tidningsmaterial).  

Utveckla verksamhet Mer gemensamma resurser medför 
bättre utvecklingsmöjligheter. Dessutom 
står avfallsverksamheten inför stora 
förändringar kommande 5-10 år.  

A A 

Avfallsanpassade IT 
system 

Främst verksamhetssystem som är viktigt 
inom avfall 

 B 

Lättare att samverkan 
med andra 
avfallsorganisationer 

Många samverkansorganisationer i 
närområdet. Mer jämbördiga parter och 
möjlighet avsätta resurser för 
samordning.  

B B 

Möjlighet egen regi Egen regi bygger på viss omfattning och 
en samordnad organisation medför 
bättre möjligheter. Gäller nya 
medlemskommuner.  

 A 

Bidra till fler 
samarbeten i andra 
områden 

Kan inspirera och utgöra föredöme för 
fler samverkansområden, antingen i 
avfallsorganisationen eller i andra 
konstellationer 

B B 

Fokus på 
avfallsverksamhet 

Att ingå i kommun eller energibolag kan 
innebära att avfall ges mindre utrymme i 
prioriteringar. Gäller nya 
medlemskommuner.  

 B 

Mer specialiserad 
kundtjänst 

Kundtjänst kan utbildas och utvecklas 
enbart inom avfallsfrågor 

 B 

Rutiner, miljö- och 
kvalitetsarbete 

Kan anpassas enbart för 
avfallsverksamhet 

 B 

 

  



21 

NACKDELAR 

Nackdelar Kommentar Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-

kommuner 

Höjd taxa Vetlanda Vetlanda och Sävsjö kommer med 
automatik få något högre avgifter 2022-
01-01 då alla medlemskommuner då har 
gemensam taxa.  

 A 

Avstånd personal Med säte i Kalmar blir avstånden stora 
för administrativ och utredande 
personal (kontorspersonal).  

 B 

Minskade synergier 
energibolag/kommun 

Utbrytning innebär att synergier minskar 
med nuvarande energibolag/kommun.  

 B 

Lokalt inflytande Med många medlemskommuner kan 
lokalt inflytande på avfallsverksamheten 
minska. Dock beslutar kommun om 
avfallsplan, föreskrifter och taxa. 
Dessutom ingår politiska företrädare i 
förbundets direktion. 

 B 

Avstånd kunder Med säte i Kalmar blir avstånden stora i 
de fall kunder vill söka fysisk kontakt. 

 B 

Kultur Det kan uppstå kulturmässiga hinder 
inom ett så stort verksamhetsområde 
som täcker över tre län.  

 B 

KONSEKVENSER  

KSRR 

Inga större konsekvenser. Dock kräver ett samgående en organisatorisk översyn, arbetsledning och 

avfallsrådgivare anställs med placering i tillkommande kommuner. Kundservice centraliseras till 

Kalmar. Utredning av produktion i egen regi påbörjas omgående efter samgående.  

UPPVIDINGE 

1 tjänst försvinner inom renhållning och ytterligare 1 om ÅVC ingår i samgående. 

VETLANDA SÄVSJÖ 

Inga större konsekvenser för NEV. Renhållningsverksamhet finansierar kundservicefunktionen med 2 

personer och 0,5 tjänst som kommunikatör. Administrativa handläggare flyttas till ny organisation. 

Verksamhetsavfall bör inte överföras i ett första skede. 



22 

REKOMMENDATION 

Sammantaget bedöms fördelarna överväga nackdelarna med att Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 

blir medlemskommuner i KSRR genom antagande av förbundsordning. Rekommendationen baseras 

främst på följande; 

• Avfallsverksamheten är i och står inför stor utveckling för att främja en hållbar 

avfallshantering där klimat- och miljöaspekterna ökar kraftigt i betydelse i ett globalt och 

nationellt perspektiv. Att säkerställa kompetensförsörjning och resurser att driva utveckling 

men också säkerställa god och effektiv förvaltning är centrala argument för att ansluta 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge till ett nytt utvidgat kommunalförbund där idag Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås ingår. Storskalighetsfördelar medför bättre 

kostnadseffektivitet och sammantaget öppnas det upp för bättre möjligheter att genomföra 

större satsningar och investeringar. 

• Det nya förbundet blir en av Smålands och en av Sveriges största avfallsorganisation som 

ska serva över 188 000 invånare med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. 

Erfarenhetsmässigt finns betydande stordriftsfördelar för denna typ av verksamhet.  

De nackdelar och risker som identifierats bedöms främst kopplas till de avstånd som det nya 

förbundet medför och förutsättningar till lokalt inflytande som blir mer begränsat med många 

medlemskommuner. Dock så skapar en större och starkare organisation bättre möjligheter att 

erhålla stöd och hjälp för utvecklingsinsatser som gynnar kommunerna. 

De risker som identifierats i utredningen bedöms inte föranleda annat ställningstagande gällande 

rekommendationen. Dock ska dessa hanteras i det fortsatta arbetet med en inriktning som framgår 

av kapitel ”Fortsatta åtgärder”. I detta kapitel redovisas också den åtgärder som bedöms krävas för 

att det nya förbundet ska kunna bildas och dess verksamhet starta 2021-01-01.  

Väsentligt är det Övertagandeavtal som ska upprättas och beslutas av kommunfullmäktige i 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge samt förbundsdirektion KSRR samt den verksamhetsövergång som 

ska ske av personal till det nya förbundet.  

FORTSATTA ÅTGÄRDER 

Följande åtgärder föreslås genomföras under hösten 2020 och 2021 för att kunna starta upp det nya 

förbundet; 

1. Upprättande av övertagandeavtal, se nedan under ”Övertagandeavtal”. Där beslutas när 

anläggningar m.m. överförs.  

2. Verksamhetsövergång inkl inrangering personal 

3. Överföring av ekonomi och uppdatering av ekonomisystem i KSRR 

4. Överföring av kundregister och uppdatering av verksamhetssystem i KSRR 

5. Integrering av renhållningsordning och taxa i samtliga medlemskommuner 

6. Utreda egen regi insamling mat- och restavfall Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 
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7. Säkerställa IT och kommunikation 

ÖVERTAGANDEAVTAL 

Övertagandeavtal ska upprättas och beslutas av kommunfullmäktige i Vetlanda, Sävsjö och 

Uppvidinge under hösten 2020. Innehåll och principer för detta föreslås vara följande; 

• Hantering av nedlagda deponier kvarstannar i kommunerna, vilket innebär att gjorda 

avsättning för detta ändamål ligger kvar 

• Eget kapital 

• Över- och underskott 

• Anläggningstillgångar överförs till bokförda värden 

• Hyres., arrende och övriga upplåtelseavtal överförs till förbundet 

• Tillstånd för verksamhet knuten till förbundet överförs till förbundet om inte 

omständigheter som föranleder annat uppkommer 

• Arrende 

• Kostnader för lakvattenhantering fördelar utifrån vem som belastar lakvattensystemet 

• Avtal med leverantörer övertas av förbundet 

• Personal övergår till förbundet enligt av parterna genomförda MBL förhandlingar gällande 

verksamhetsövergång 

• Fordon, maskiner och utrustning  

INRANGERING PERSONAL 

Inrangering följer KSRR:s nuvarande rutiner, se nedan; 
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HANTERING AV IDENTIFIERADE RISKER 

Nedanstående risker lyfts fram i syfte att tydliggöra de områden som kräver särskild uppmärksamhet 

vid bildande av det utvidgade kommunalförbundet och de närmaste åren därefter. De främsta 

riskerna bedöms vara följande; 

Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Kundregister, d.v.s. integrering 
av nya medlemskommuner i 
befintligt verksamhetssystem 
samt kundregistrens aktualitet 
(är alla kunder med)  

X  Tillkommande kommuners 
abonnentregister överförs till KSRR 
och kontrolleras genom utdrag från 
fastighetsregister, för att säkerställa 
att samtliga fastigheter har 
renhållning alternativt dispens. För 
de fastigheter som saknar 
renhållning får göra ett kundval 

Taxenivå befintliga 
medlemskommuner, d.v.s. 
kommer nya 
medlemskommunerna 
medföra behov av höjda 
renhållningstaxor 

X  Genomgång av de ekonomiska 
förutsättningarna påvisar att 
befintliga medlemskommuner ej 
kommer belastas genom höjda 
avgifter på grund av de nya 
medlemskommunerna.  

Taxenivå tillkommande 
medlemskommuner, d.v.s. 
kommer anslutning till 
förbundet medföra höjda 
renhållningstaxor. I Vetlanda är 
renhållningstaxor mycket låga 
och där kommer höjning bli 
nödvändig.  

 X Vanligaste avgift villa i KSRR 2020 är 
2229 kr/år. Nivåhöjning för samma 
abonnemangsval blir för Vetlanda 
275 kr/år (23 kr/månad), Sävsjö 159 
kr/år (13 kr/månad) och Uppvidinge 
19 kr/år (<2 kr/månad). Anslutning 
av nya medlemskommuner till 
förbundet bedöms inte medföra 
ökade kostnader i förbundet på 
grund av de nya kommunerna, 
sannolikt tvärtom på grund av 
ökade möjligheter till 
kostnadseffektivitet.  Däremot kan 
utvecklingen av ökat klimat- och 
miljöarbete och höjd servicenivå 
medföra ökade avgifter men detta 
sker antingen som följd av ökade 
myndighetskrav eller politiska 
beslut i förbundet eller dess 
medlemskommuner.  

Gällande fritidshus har Uppvidinge 
lägre vanligaste avgift än KSRR 
medan Sävsjö och Vetlanda har 
högre.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Kommunförbundets direktion, 
d.v.s. kommer den utvidgade 
direktionen kunna agera 
effektivt med god politisk 
delaktighet från alla 
medlemmar  

X X Nuvarande fördelning kvarstår, 
tillkommande kommuner har 2 
ordinarie samt 2 
suppleanter/kommun i 
förbundsdirektionen. Eventuell 
justering görs vid kommande 
ordinarie kommunval. 

Kommunens insyn, d.v.s. 
kommer det nya förbundet att 
kunna upprätthålla 
kommunikation och 
engagemang i samtliga 
medlemskommuner vilket kan 
vara särskilt angeläget för nya 
medlemskommuner i en 
övergångsfas 

X X Kommunikation med 
medlemskommuner och hushåll är 
en mycket viktig fråga för det nya 
utvidgade förbundet.  

Nya medlemskommuner företräds 
av 2 ledamöter i direktion.  

I det nya förbundet är avsikten att 
alla kommuner har likalydande 
avfallsplan och föreskrift. 

Därför föreslås revidering i alla 
medlemskommuner initieras 2021 
för slutförande under 2022.  

Nuvarande plan som 
medlemskommunerna inom KSRR 
tar fram är ett bra utgångsmaterial.  

Personalövergång från 
Njudung/Uppvidinge till 
förbund. Kundtjänst kommer 
att belastas med fler frågor 
med anledning av nya 
utvidgade förbundet. 

 X Personal inom drift hushållsavfall 
avses övergå till det nya förbundet.  

Inom administration och 
tjänstemannastab är det mer 
osäkert vilka som följer med.  

Några av nuvarande tjänstemän i 
Njudung är nära pension och 
lösningar kan gå att ordna i en 
övergångsfas.  

Ett nytt förbund medför att 
nuvarande kundservice i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge ersätts av 
den gemensamma kundservicen i 
det nya förbundet.  

Det kan innebära sämre 
lokalkännedom och ökat avstånd till 
kontor för invånare i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge än vad som 
gäller idag.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Detta bedöms inledningsvis kunna 
vara ett problem men på några års 
sikt bedöms problemet minska i 
takt med att kunskap erhålls hos 
personal men också genom 
möjligheter till digitala tjänster och 
systemstöd såsom Mobile samt 
kartunderlag. Det bedöms vara 
mycket få som har behov av att 
fysiskt komma in till ett kontor. 

Renhållningsordning, d.v.s. hur 
skapa gemensam 
renhållningsordning där alla 
medlemskommuner getts 
möjlighet till delaktighet.   

X X Medlemskommunerna i KSRR gör 
klar avfallsplan + föreskrifter 2020, 
utställning påbörjas i maj.  

I det nya förbundet är avsikten att 
alla kommuner har likalydande 
avfallsplan och föreskrift. 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 
har behov av ny avfallsplan.  

Det bedöms vara av stort värde för 
det nya förbundet och dess 
medlemskommuner att en 
gemensam plattform skapas för den 
framtida avfallshanteringen. Det 
finns tydliga fördelar med att 
medlemskommunerna engageras 
och dialog upprättas mellan 
kommunerna och det nya 
förbundet.  

Dessutom bedöms 
systemvalsfrågan utifrån nya 
förordningen om fastighetsnära 
insamling av förpackningar och 
returpapper sannolikt vara 
klargjord.  

Därför föreslås revidering i alla 
medlemskommuner initieras 2021 
för slutförande under 2022.  

Nuvarande plan som 
medlemskommunerna inom KSRR 
tar fram är ett bra utgångsmaterial.  

Nya förordningen om 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper, 
d.v.s. hur ska fastighetsnära 

X X Befintliga och nya kommuner i det 
nya förbundet har idag optisk 
sortering för mat- och restavfall.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

insamling av förpackningar och 
returpapper hanteras i 
medlemskommunerna. Det är 
inte klarlagt vad 
förutsättningarna är gällande 
optisk sortering.   

Det är inte klarlagt vad 
förutsättningarna (ersättning, 
systemutformning) är för 
fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper 
gällande optisk sortering utifrån 
producenternas perspektiv (FTI).  

Utgångspunkten är ännu så länge 
att tillämpa optisk sortering även 
för förpackningar och returpapper.  

Det nya förbundet blir en kraftfull 
aktör som kan förhandla med 
producenterna om att bli 
uppdragstagare för insamling (TIS) 
med villkor som följer förordningar 
och den inriktning som 
medlemskommunerna har för 
framtida insamlingssystem.  

Förbränningspriser förväntas 
öka markant kommande år, 
dels med anledning av 
koldioxidskatter men också 
begränsade utrymmen för 
utsläppsrätter. Det kan 
föranleda risk för att höjda 
kostnader ”skylls” på bildandet 
av nya förbundet. 

X X Skatt på avfallsförbrännings införs 
enligt följande; 

• 75 kr/ton 2020-04-01 

• 100 kr/ton 2021-01-01 

• 125 kr/ton 2022-01-01 

Dessutom ökar kostnader för 
utsläppsrätter för koldioxid genom 
att tilldelningen succesivt minskar. 
Kostnadsökningen beror på 
specifika anläggningars behov att 
köpa nya utsläppsrätter men en 
översiktlig bedömning är att de kan 
uppgå till samma nivåer som 
förbränningsskatten, d.v.s. 125 
kr/ton efter 2022.  

Detta innebär sammantaget 250 
kr/ton. I det nya förbundet 
förbrändes 2019 ca 49 000 ton 
vilket medför att tillkommande 
skatter motsvarar en höjd kostnad 
på ca 12,3 mkr/år (motsvarar ca 65 
kr/person).  

Det kan uppstå svårigheter att 
förklara orsaker till ökade kostnader 
med anledning av skatter. 
Noterbart är att det nya förbundet 
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

bedöms få bättre förutsättningar 
att arbeta för bättre källsortering 
och ökad materialåtervinning, med 
sänkta kostnader som följd.  

Insamling egen 
regi/entreprenad i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge. 
Entreprenad går ut 2023-02-
28. Beslut om egen regi bör ske 
i slutet av 2020.  

 X Trenden är tydlig i Sverige att fler 
kommuner övergår till egen regi. 
Motivet är ofta behov av ökad 
flexibilitet och service samt svaga 
konkurrensförhållanden.  

Nuvarande KSRR har egen regi. 
Risken ligger främst i tidsaspekterna 
att hinna utreda, besluta och sedan 
upphandla, rekrytera och 
iordningställa egen regi verksamhet 
samtidigt som mycket annat ska 
hanteras i det nya förbundet.  

Kommunikation, d.v.s. hur ska 
kommunikation till invånare 
och företag hanteras med 
tanke på de stora avstånd som 
finns mellan 
medlemskommunerna.  

 X Hög tillgänglighet och väl 
utvecklade digitala tjänster bedöms 
vara viktiga för att uppnå hög 
nöjdhet med kundersvice.  

Kundservice inom KSRR har hög 
nöjdhet, 84 % är ganska eller 
mycket nöjda (2019).  

I Oskarshamn, som blev medlem 
2016, var nöjdheten något lägre, 76 
%. Dock var värdet 2016 58 % så det 
hade skett en betydande 
förbättring.  

Med dessa värden på kundnöjdhet 
(2019) som grund bedöms 
förutsättningarna att nöjdheten för 
hushållen i de nya 
medlemskommunerna kommer 
vara hög även om det kan ta några 
år att nå ända fram.  

Det bedöms vara mycket få som har 
behov av att fysiskt komma in till ett 
kontor. 

Hantering av gjorda 
avsättningar för sluttäckning av 
nedlagda deponier 

 X Eventuella avsättningar för 
nedlagda deponier ska kvarstanna i 
kommun där också ansvaret för 
sluttäckning ligger kvar. 
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Överföring av 
anläggningstillgångar från nya 
medlemskommuner  

 X Överföring av anläggningstillgångar 
sker normalt till bokförda värden 
vilket inte tar hänsyn till om 
exempelvis direktavskrivning eller 
överavskrivning skett.  

Det är avfallskollektiven i Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge som betalat 
via avgifter de investeringar som 
skett i respektive kommun. I och 
med att dessa kollektiv även efter 
att de inträtt medlemskap har 
tillgång till dessa anläggningar och 
att de dessutom åtnjuter nytta av 
befintliga kommuners investeringar 
bedöms det inte vara orättvist eller 
ojämlik behandling av de olika 
kollektiven.  

Inneliggande över- och 
underskott. KSRR har 
inneliggande överskott som 
måste hanteras. I övrigt har ej 
betydande över- och 
underskott identifierats (t.o.m. 
2019). 

X  Eventuella överskott i KSRR:s 
verksamhet överförs till nytt 
förbund. 

Verksamhetsavfall, d.v.s. i 
Njudung kommer 
verksamhetsavfall vara kvar i 
bolaget vilket kan innebära 
konkurrens med KSRR som har 
liknande affärsverksamhet 
främst i Kalmar.  

 X Nuvarande KSRR och Njudung 
Energi driver också omfattande 
affärsverksamhet inom sanering 
och omhändertagande av förorenad 
mark/jord samt flytande avfall. 
Njudung Energi avser att behålla 
denna verksamhet och det innebär 
att det kan uppstå konkurrerande 
intressen och frågan föreslås 
belysas av den nya direktionen 
under 2021 i syfte att kartlägga 
motstående kommunala intressen 
och jävssituationer.   

Ledande tjänstemän inom 
Njudung och KSRR som varit 
drivande i processen med att 
åstadkomma ett nytt 
kommunalförbund slutar 2020-
2021.  

X X Ny förbundsdirektör är på plats i 
KSRR.  

Ny VD i Njudung ska rekryteras.  

Renhållningschef Njudung går i 
pension.  
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Risker Befintliga 
medlems-
kommuner 

Nya 
medlems-
kommuner 

Förslag hantering 

Överlämning och inslussning måste 
hanteras omgående för att undvika 
kunskaps- och resurstapp.  

 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
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2020-05-18 
Dnr 

KS 2020/000256 

  

 

Bildande av nytt kommunalförbund - Kretslopp sydost  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun är en del av KSRR som bildades 2006 med ansvar för 

medlemskommunernas hushållsavfall. En avsiktsförklaring om att utreda 

medlemskap för Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner är tecknad. 

Efter utredning och utvärdering blev slutsatsen att gemensamt utreda 

möjligheterna  att bilda ett nytt kommunalförbund, Kretslopp sydost.   

Beslutsunderlag 

Förbundsutvidgning, daterad 8 maj 2020. 

Förbundsordning Kretslopp sydost, bilaga 1. 

Bildande nytt kommunalförbund medlemskommuner i  

KSRR samt Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner, bilaga 2. 

Ärendeframställan nya medlemskommuner KSRR, daterad den 11 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2020.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Sedan augusti 2019 har KSRR tillsammans med Uppvidinge, Vetlanda och 

Sävsjö utrett frågan om ett nytt kommunalförbund för hantering av 

kommunernas hushållsavfall. I KSRR:s förbundsordning § 17 anges att 

förbundet aktivt ska verka för att tillföra nya medlemskommuner. I slutet av 

2019 tecknade parterna en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna.  

Parterna är nu överens om att från 1 januari 2021 ingå i nytt 

kommunalförbund med namnet Kretslopp Sydost. Beslut om att bilda nytt 

kommunalförbund ska ske i respektive kommunfullmäktige, med 

målsättning att samtliga åtta fullmäktige beslutar i ärendet under juni månad. 

KSRR förbundsdirektion har tydliggjort att en förbundsutvidgning endast 

kan genomföras om den inte ekonomiskt belastar nuvarande 

medlemskommuner eller deras abonnenter. Förutsättning är en beständig 

återvinning, rimliga taxor och ett regionalt omhändertagande av 

hushållsavfall. 

Förvaltningen anser att Mörbylånga kommun ska ställa sig bakom 

ärendeframställan om förbundsutvidgning. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-18 
Dnr 

KS 2020/000256 
Sida 

2(2) 
 

 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare avslutas per den 

31 december 2020. 

2. Ansluta till kommunalförbundet Kretslopp Sydost verksamt inom 

kommunal avfallshantering enligt miljöbalken 15 kapitlet enligt 

beslutsunderlaget.  

3. Kommunalförbundets verksamhetsstart blir från och med den 1 januari 

2021. 

4. Förbundsordningen enligt bilaga 1, godkänns. 

5. Uppdra till kommunalförbundet att i samverkan med delägar-

kommunerna utarbeta och förankra gemensamma renhållnings-

föreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna. 

6. Uppdra åt kommunalförbundet att fatta eller initiera övriga erforderliga 

beslut inför kommunalförbundets verksamhetsstart. 

7. Uppdra till KSO i Kalmar, Oskarshamn och Vetlanda kommuner att 

utreda direktionens sammansättning samt tjänstgöringsnivåer och att 

inför nästa ordinarie val 2022 lämna förslag till beslutsunderlag. 

8. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

kommunfullmäktige i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, 

Sävsjö och Uppvidinge kommuner.    

Ann Willsund 

Kommundirektör  

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsundsregionens renhållare, Box 868, 391 28  Kalmar 

 



 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
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VA-verksamheten - Årsrapport 2019  

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (§50) ska en särskild redovisning av 

VA- verksamheten upprättas och årligen fastställas av huvudmannen och 

göras tillgänglig för abonnenterna.        

Beslutsunderlag 

Särredovisning VA Mörbylånga kommun 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

VA-redovisningen redovisar för år 2019 ett resultat på -40 tkr att jämföras 

med år 2018 då resultatet uppgick till 2 815 tkr. Den stora skillnaden beror 

främst på ökade kapitaltjänstkostnader i och med stora investeringar. Under 

2019 har det nya reningsverket i Mörbylånga tagits i bruk vilket gör att 

kapitaltjänstkostnaderna framöver kommer att vara högre. Intäkterna har 

också ökat beroende på nytt beslut om VA-taxa. 

Investeringarna uppgick för år 2019 till 86 112 tkr av budgeterade 101 308 

tkr. Den största investeringen var Mörbylånga vattenverk som pågått i flera 

år och har inneburit en investering på ca 150 mnkr. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 

Särredovisningen för VA-verksamheten 2019 godkänns.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 

VA-verksamheten 

Kommunikation för publicering på kommunens webbplats. 
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Förvaltningsberättelse 

Mörbylånga kommun upprättar per 31 december 2019 en särredovisning av verksamheten för 

vatten och avlopp i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster. Som jämförelsetal används 

resultat och ställning per den 31 december 2018. 

Verksamheten  

Mörbylånga kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA) ansvarar för produktion och distri-

bution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-an-

läggningar inom fastställda verksamhetsområden. 

Mörbylånga kommuns verksamhet distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för ca  

7 200 abonnenter. Antalet vattenverk uppgår till tio, antalet avloppsreningsverk till fyra samt 3 

biodammar. VA-systemet sammanbinds av ca 480 km vattenledningar, 420 km avloppsled-

ningar och 150 km dagvattenledningar samt pumpstationer. 

VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vatten-

tjänster, Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken samt i Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter. 

VA-verksamheten är organisatoriskt ett eget verksamhetsområde direkt under kommunchefen. 

Funktioner HR och ekonomi samordnas med övrig kommunalteknisk verksamhet i kommunen.  

Betydande händelser under året 
Mycket fokus har legat på vattenverket i Mörbylånga, med förstudier och pilotförsök parallellt 

med projekteringar. Vattenverket togs i drift hösten 2019. 

Två stora entreprenader är klara, ett nytt vattenverk i Södra Möckleby och en överförings-

ledning mellan Degerhamn och Grönhögen. Ytterligare ett projekt har slutförts, överförings-

ledningen mellan Norra Möckleby och Gårdby.  

Ny struktur och innehåll av VA-taxan är beslutad och nu gällande. Den stora förändringen som 

kom till var en avgift för vattentjänsten dagvatten, ett viktigt steg i att skapa en så jämlik taxa 

som möjligt. Ytterligare steg som tas i VA-taxan är är att upprätta avtal med lantbrukare och 

campingar. 

Mål  
I mars 2015 beslutade kommunfullmäktige om en VA-plan som omfattar policy, handlingsplan, 

översikt samt miljökonsekvensbeskrivning för VA-området (KF § 26/2015-03-24). VA-planen 

utgör ett tillägg till översiktsplanen som är från samma år.  

De övergripande målen för VA-planen är: 

 Nå god status enligt miljökvalitetsnormerna i vattendrag och kustområden. 

 Säkra kommunens framtida dricksvattenförsörjning. 

 Spill- och dagvatten tas om hand på ett så bra sätt som möjligt, både miljömässigt och ur 

hälsosynpunkt. 

 Stärka kommunens utvecklingsmöjligheter. 
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 Se över de åtgärder som behöver genomföras inom VA-försörjningen, för att få rätt prio-

ritering. 

 

Ekonomi  
VA-verksamhetens intäkter uppgick till 60,8 mnkr (53,9 mnkr) år 2019. Förändringen mellan 

åren uppgår till 6,9 mnkr och beror dels på ökade intäkter från taxehöjningar och dels på ökade 

intäkter från lägenhetsekvivalenter och nya anslutningar. 

VA-verksamhetens kostnader uppgick till 60,8 mnkr (51,1 mnkr). Förändringen mellan åren 

uppgår till 9,7 mnkr och beror främst på högre avskrivningskostnader och finansiella kostnader. 

 

Ekonomisk utveckling 2018-2019 

År/mnkr 2019 2018 

Omsättning 60,8 53,9 

Drift (exkl personal) -30,3 -28,6 

Personal -13,2 -12,2 

Avskrivningar -13,6 -9,0 

Finansnetto -3,7 -1,3 

Totala kostnader -60,8 -51,1 
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Investeringar  
Totalt uppgick VA-verksamhetens investeringar för 2019 till 86,1 mnkr (158,4 mnkr) vilket är 

15,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på tidsförskjutningar av planen med 

anledning av hög aktivitet i flera projekt. 

 

Investeringar 2019 (tkr) Budget   Utfall 

MASKINREDSKAP 0,0 35,9 

YNU71A, VW CADDY 2019 0,0 198,9 

GRÖNHÖGENS HAMN 0,0 18,4 

JÄRNVÄGSGATAN, Etapp 2 0,0 350,0 

MÖRBYLÅNGA VATTENVERK 61 328,0 64 999,0 

VATTENBALANS 50,0 0,0 

SERVISLEDNINGSPOTT 1 300,0 2 084,2 

SÖDRA MÖCKLEBY VV 600,0 828,6 

VA-STAM N. MÖCKLEBY-GÅRDBY 1 500,0 577,9 

DEGERHAMNS ARV - OMBYGGNAD 3 800,0 4 607,8 

VA-ANSLUTNINGSPOTT 5 150,0 0,0 

ANSL SAXNÄS, PORKÄRR MFL. 3 000,0 197,7 

SNÄCKSTRAND 0,0 300,0 

ANSLUTN. DÖRBY, DÖRBYMALM 3 500,0 1 037,9 

VA-SANERING N:A MÖCKLEBY 3 000,0 281,5 

LEDNINGSRENO. GÅRDSTORP 3 000,0 5 242,9 

TRIBERGA VATTENFÖRSÖRJN. 0,0 373,5 

BRUNNSINV S:A MÖCKLEBY 273,7 0,0 

SANERINGSPOTT VA 726,3 0,0 

TRIBERGA ALBY VA-LEDNING 0,0 108,4 

VATTENFÖRSÖRJNINGSPOTT 500,0 0,0 

VA-STAM DEGERHAMN GRÖNHÖGEN 0,0 96,9 

GÅRDBY-TRIBERGA 5 000,0 528,2 

GÅRDBY PUMPSTATION 1 440,0 3 784,6 

SEGERSTADS VATTENVERK 1 000,0 0,0 

RESERVKRAFTSPOTT AVL.STAT 1 581,0 0,0 

OMBYGG TVETA VATTENVERK 1 059,0 0,0 

NCK784 60,0 219,7 

DETALJPLANSPOTT VA-UTREDN 200,0 0,0 

SALTVATTENLEDN. TVETA VV 3 000,0 0,0 

MDY525 240,0 240,0 

TOTALT 101 308,0 86 112,0 
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Taxor 
VA-taxan består av en anläggningstaxa och en brukningstaxa beroende på konsumtion av VA-

tjänster.  Hur de olika taxorna är konstruerade framgår av kommunens hemsida. 

Framtid 
Konsekvenserna av förväntade klimatförändringar är något som måste ses över med tiden. 

Högre havsnivåer kommer att innebära åtgärder inom områden som VA, hamnar och kustnära 

allmänna ytor, gator och vägar. Mindre och mer intensiva regn kommer ge mer torra/hård-

gjorda ytor, vilket i sin tur ger mindre grundvatten. Allt detta måste mötas upp med andra stra-

tegier och tekniker. 

Finansiella rapporter 
Redovisningsprinciper 
Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lag om kommunal 

bokföring och redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal re-

dovisning och med beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster. 

En fullständig beskrivning av Mörbylånga kommuns redovisningsprinciper återfinns i kommu-

nens årsredovisning. Nedan följer en beskrivning av de redovisningsprinciper som är väsentliga 

för VA-verksamheten. 

VA-verksamheten utför inga uppdrag utanför verksamhetens huvudmannauppdrag enligt vat-

tentjänstlagen, varför inga kostnader och intäkter uppstår som behöver särredovisas från hu-

vudmannauppdraget. 

Intäkter från VA-taxan 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras VA-verksamheten och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Prissättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen av självkostnadsprin-

cipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkol-

lektivet under rubriken ”Förutbetalda avgifter”. Är differensen tillfällig återförs medlen de 

närmaste tre åren genom taxesänkning eller nödvändiga kostnadsökningar. Vid underskott och 

det inte finns något historiskt överuttag att reglera minskar underskottet eget kapital. 

Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna ska 

täcka avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i led-

ningsnät, direkta kostnader samt administration i samband med anslutning. Den del som avser 

att täcka investeringen periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsut-

giften kostnadsförs (skrivs av), det vill säga 50 år. 

Investeringsfond 

Enligt vattentjänstlagens § 30 får medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om in-

vesteringen finns i en fastställd investeringsplan, den är kalkylerad och att det framgår när med-

len är avsedda att tas i anspråk samt att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs 

för att bedöma behovet av avsättningens storlek. Investeringen ska komma hela kollektivet till-

godo. 
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Investeringsfonden har skapats under år 2015 och år 2016 när planerade överuttag gjordes. 

Medlen ska användas till en investering i ny reningsprocess i kommunens vattenverk. Bedöm-

ningen är att investeringen kommer majoriteten av abonnenterna tillgodo. Investeringen kalky-

lerades till 130 mnkr och har genomförts under 2018 och 2019. Utfallet för investeringen uppgår 

till 150 mnkr och har tagits i drift under 2019. Fonden kommer att upplösas successivt över en 

genomsnittlig nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Avskrivning sker systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när till-

gången tas i bruk. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anlägg-

ningstillgångar. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandetid om minst 3 år klas-

sificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp. 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt: 

Anläggning Avskrivningstid 

Vatten och avloppsverk  
- Stomme 50 år 
- Tak 30 år 
- Processkombination 50 år 
- El/styr/regler/ventilation 25 år 
- Maskiner 10 år 
- Markanläggningar 25 år 

  
Tryckstegringsstation  

- Stomme 40 år 
- Tak 40 år 
- El 20 år 
- Automatik 10 år 
- Rörgalleri 30 år 
- Pumpar 15 år 
- Markarbeten 20 år 

  
Ledningar för vatten och avlopp 50 år 

 

Under 2016 slutfördes arbetet med övergång till komponentavskrivningar enligt RKR:s regel-

verk. Inventering och differentiering av befintliga äldre anläggningar har skett och regler och ru-

tiner har fastställts. Samtliga nya investeringar under efterföljande år har och kommer att delas 

upp i komponenter i samband med att avskrivning påbörjas. 

Finansnetto 

Kostnad för VA-verksamhetens upplåning sker via kommunens centrala avtal. Beräkning sker 

månadsvis baserat på VA-verksamhetens låneskuld och kommunens långfristiga upplånings-

ränta med tillägg för administration. Räntesatsen uppgår till 0,60 % för 2019 (0,28 % 2018). 
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Avsättning pensioner 

Avsättning pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnader belastar resul-

tatet genom personalomkostnadspålägg. 

Fördelning av gemensamma kostnader 

VA-verksamheten i Mörbylånga kommun är en del av kommunstyrelsen varför olika resurser är 

samordnade i kommunen. För att redovisa ett rättvist resultat för verksamheten fördelas dessa 

gemensamma kostnader till VA-verksamheten. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster § 50 

ska principerna för denna fördelning framgå av särredovisningen. 

Typ av resurs Fördelningsnyckel Kommentar 
Kommunfullmäktige/kommunstyrelse Fördelas ej Demokratiskt upp-

drag/ej väsentligt be-
lopp 

Kommunledningsutskottet Antal VA-ärenden  
 
Personalavdelningen 

 
Antal tjänster 

 

 
Ledningsfunktion (förvaltningschef, 
controller, utredningsingenjör) 

 
Fast fördelning 

 

 
IT och telefoni 

 
Antal datorer och abonne-
mang 

 

Lokaler Utnyttjad yta  
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Resultaträkning 
 

RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2019 2018 
    
Verksamhetens intäkter 1 60 785 53 894 
Verksamhetens kostnader 2 -43 491 -40 842 
Avskrivningar 3 -13 659 -8 981 
    

Verksamhetens nettoresultat  3 636 4 071 
    
Finansiella intäkter 4 0 5 
Finansiella kostnader 5 -3 676 -1 261 
    

Årets resultat  -40 2 815 
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Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING (tkr) Not 2019 2018 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 610 418 450 213 
Bilar och inventarier 7 702 0 
    
Summa materiella anläggningstillgångar  611 120 450 213 
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar  3 288 9 815 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0 0 
Kassa och bank  0 0 
    
Summa omsättningstillgångar  3 288 9 815 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  614 408 460 028 

    
    
Eget kapital 8   
Eget kapital  -371 -331 
    
Avsättningar    
Avsättningar  0 0 
    
Skulder    
Långfristiga skulder 9   
Lån av kommunen  546 268 401 365 
Investeringsfond  7 714 7 714 
    
Kortfristiga skulder 10   
Leverantörsskulder  1 341 3 192 
Förutbetalda anläggningsavgifter  58 632 48 088 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  824 1 993 
    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  614 408 460 028 
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Kassaflödesanalys 
 

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2019 2018 
    
    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
    
Årets resultat  -40 2 815 
Avskrivningar 3 13 659 8 981 
Övriga ej likviditetspåverkande poster  0 0 
    
    
Förändring kortfristiga fordringar  6 527 -2 502 
Förändring kortfristiga skulder  -3 020 5 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  17 126 9 299 
    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6,7 -85 271 -48 977 
Omklassificeringar av anläggningstillgångar 6,7 -89 295 -15 348 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -174 566 -64 325 
    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
    
Upptagna lån  147 990 33 616 
Inbetalade anläggningsavgifter  11 638 22 193 
Periodiserade anläggningsavgifter  -1 094 -783 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  157 440 55 026 
    
Årets kassaflöde  0 0 
Likvida medel vid årets början  0 0 
Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Noter 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018 
Brukningsavgifter 50 954 45 146 
Anslutningsavgifter 1 094 783 
Övriga intäkter 8 737 7 965 
Avsättning investeringsfond 0 0 
Summa verksamhetens intäkter 60 785 53 894 
   
   
Not 2 Verksamhetens kostnader   
Material -5 720 -4 998 
Personalkostnader -13 211 -12 187 
Externt köpta tjänster -3 337 -2 218 
Hyror -1 554 -1 492 
Transporter -889 -1 788 
Övriga kostnader -18 780 -18 159 
Summa verksamhetens kostnader -43 491 -40 842 
Varav internt fördelade kostnader: -1 447 - 1 337 
   
   
Not 3 Avskrivningar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -13 530 -8 981 
Bilar och inventarier -129 0 
Summa avskrivningar -13 659  -8 981 
 
 

  

Not 4 Finansiella intäkter   
Tillgodoräknad ränta på likviditet 0 5 
   
   
Not 5 Finansiella kostnader   
Ränta på långfristiga skulder (via kommunen) -3 676 -1 261 
   
 

Not 6 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2019 2018 

Redovisat värdet vid årets början 450 213 394 869 
Investeringar 84 613 48 977 
Omklassificeringar 89 122 15 348 
Avskrivningar -13 530 -8 981 
Redovisat värde vid årets slut 610 418 450 213 
 
 

  

Not 7 Bilar och inventarier 2019 2018 

Redovisat värdet vid årets början 0 0 
Investeringar 658 0 
Omklassificeringar 173 0 
Avskrivningar -129 0 
Redovisat värde vid årets slut 702 0 
 
Årets omklassificeringar avser föregående års pågående arbeten. 
 



 
 
 

12  
 

   
 
Not 8 Eget kapital 

2019 2018 

Ingående eget kapital -331 -3 146 
Årets resultat -40 2 815 
Utgående eget kapital -371 -331 
   
   
Not 9 Långfristiga skulder 2019 2018 
Lån av kommunen 549 355 401 365 
Investeringsfond* 7 714 7 714 
   
 
Not 10 Kortfristiga skulder 

 
2019 

 
2018 

Leverantörsskulder 
Förutbetalda anläggningsavgifter 

1 341 
58 632 

3 192 
48 088 

Övriga interimsskulder 824 1 993 
 

* Investeringsfonden har skapats under år 2015 och år 2016 när planerade överuttag gjordes. Medlen ska 

användas till en investering i ny reningsprocess i kommunens vattenverk. Bedömningen är att investe-

ringen kommer majoriteten av abonnenterna tillgodo. Investeringen kalkylerades till 130 mnkr och har 

genomförts under 2018 och 2019. Utfallet för investeringen uppgår till 150 mnkr och har tagits i drift un-

der 2019. Fonden kommer att upplösas successivt över en genomsnittlig nyttjandeperiod. 

 

Fastställelsebeslut och tillgänglighet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (§ 50) ska särredovisning årligen fastställas av huvud-

mannen och göras tillgängligt för abonnenterna. 

Särredovisningen görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 



 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-20 
Dnr 

KS 2020/000279 

  

 

Fjärrvärmeverksamheten - årsrapport 2019  

Beskrivning av ärendet 

Enligt förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och 

Energimarknadsinspektionens föreskrift (EIFS 2010:1) om redovisning av 

fjärrvärmeverksamhet ska den organisation som bedriver fjärrvärmeverk-

samhet varje år upprätta en årsrapport. Vidare ska varje år uppgifter om 

drift- och affärsförhållanden (DoA) i fjärrvärmeverksamheten lämnas in till 

Energimarknadsinspektionen.     

Beslutsunderlag 

Årsrapport Fjärrvärme 2019.  

Rapport Drift- och affärsförhållanden (DoA), Fjärrvärme – nät Mörbylånga 

Rapport Drift- och affärsförhållanden (DoA), Fjärrvärme – nät Färjestaden 

Tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2020.         

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Årsrapporten är upprättad enligt förordningen om fjärrvärmeverksamhet 

samt föreskriften om redovisning av fjärrvärmeverksamhet. Årets resultat 

uppgår till – 5 686 tkr. Det samlade egna kapitalet är negativt 38 725 tkr. 

Fjärrvärmeverksamheten har skulder på totalt 128 286 tkr till Mörbylånga 

kommun. Några stora investeringar är inte planerade för de närmaste åren 

och något ytterligare lånebehov av den anledningen finns inte. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag till beslut finns inte. 

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 

Årsrapporten för fjärrvärmeverksamheten 2019 samt DoA-rapporterna för 

Mörbylånga respektive Färjestaden godkänns.                

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Victoria Schön Månsson 

Controller 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-20 
Dnr 

KTN 2020/000020 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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Nätinformation

Information

Nätets/nätens namn FVD2001
Fjärrvärme, Mörbylånga

Ort/orter FVD20012 Mörbylånga

Prisområdesnamn FVD20013 Mörbylånga

Kontaktperson - Ekonomi

Namn FVD20031 Victoria Månsson

Tele FVD20032 0485-47616

Mail FVD20033 victoria.mansson@morbylanga.se

Kontaktperson - Distribution

Namn FVD20041 Ingulf Fagö

Tele FVD20042 0485-47044

Mail FVD20043 ingulf.fago@morbylanga.se

Kontaktperson - Produktion

Namn FVD20051 Peter Tour

Tele FVD20052 070-5122226

Mail FVD20053 peter.tour@morbylanga.se

Förändringar inför nästa års rapportering FVD2010
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Prisinformation (kr inkl. moms)

Småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år
(kr)

Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

15 000 kWh FVP100 15 159 3 144 12 015

20 000 kWh FVP101 19 164 3 144 16 020

30 000 kWh FVP102 27 174 3 144 24 030

40 000 kWh FVP103 35 184 3 144 32 040

Förutsättningar för priset FVP104

Flerbostadshus
Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)
Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP110 78 520 23 000 55 520

193 MWh FVP111 189 359 55 417 133 942

500 MWh FVP112 472 750 125 750 347 000

1 000 MWh FVP113 924 501 230 501 694 000

Förutsättningar för priset FVP114

Lokaler
Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)
Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP120 83 632 28 112 55 520

193 MWh FVP121 199 673 65 731 133 942

500 MWh FVP122 496 028 149 028 347 000

1 000 MWh FVP123 971 056 277 056 694 000

Förutsättningar för priset FVP124

Samfälligheter
Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)
Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP130 0 0 0

193 MWh FVP131 0 0 0

500 MWh FVP132 0 0 0

1 000 MWh FVP133 0 0 0

Förutsättningar för priset FVP134

3 / 6



Redovisningsenhet nr: REF00836 Organisation: Mörbylånga kommun

DiarieNr: 2020-101621 OrganisationsNr: 212000-0704

Redovisningsenhet: 

Signatur:__________________ Checksumma: F9-F5-66-AE

2020-05-11  13:46

Produktion i nätet

Produktion 2019 2018

Total tillförsel av värme (GWh) FVD3001 9.2 9.9

Producerad värme i kraftvärmeverk (GWh) FVD30011 0.0 0.0

Producerad värme i hetvattenpanna (GWh) FVD30012 6.2 6.8

Elproduktion i kraftvärmeverk (GWh) FVD30013 0.0 0.0

Investeringar i produktion (tkr) FVD3006 0 0

Drift- och underhållskostnader för
värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle
(tkr)

FVD3008 4 783 4 295

Tillfört bränsle till nätets produktion (GWh) 2019 2018
Bränsle till kraftvärmeproduktion

Biobränsle FVD3101 0.0 0.0

Avfall FVD3102 0.0 0.0

Avfallsgas FVD3103 0.0 0.0

Torv FVD3104 0.0 0.0

Naturgas FVD3105 0.0 0.0

Eldningsolja (fossil) FVD3106 0.0 0.0

Kol FVD3107 0.0 0.0

Övrigt (specificera)

FVD3127

FVD3128

FVD3129

Summa övrigt FVD3130 0.0

Bränsle till hetvattenproduktion

Biobränsle FVD3110 7.3 8.8

Avfall FVD3111 0.0 0.0

Torv FVD3112 0.0 0.0

Naturgas FVD3113 0.0 0.0

Eldningsolja (fossil) FVD3114 0.4 0.2

Kol FVD3115 0.0 0.0

Elförbrukning i elpanna FVD3116 0.0 0.0

Övrigt (specificera)

FVD3137

FVD3138

FVD3139

Summa övrigt FVD3140 0.0

Värmepump FVD3117 0.0 0.0

El till värmepump FVD3118 0.0 0.0

Köpt hetvatten FVD3003 0.0 0.0

Industriell spillvärme FVD3004 0.0 0.0
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Distribution i nätet

Distribution 2019 2018

Investeringar i fjärrvärmenät (tkr) FVD4101 224 315

Investeringar i fjärrvärmecentraler (tkr) FVD4103 0 0

Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet
(tkr)

FVD4105 0 0

Distributionsnätets ledningslängd (km) FVD4106 9 9

Distributionsnätets ålder (%)
1950-talet eller tidigare FVD41071 0 0

1960-talet FVD41072 0 0

1970-talet FVD41073 0 0

1980-talet FVD41074 0 0

1990-talet FVD41075 0 0

2000-talet FVD41076 98 98

2010-talet FVD41077 2 2

Summa FVD41080 100 100

Kvalitet
Antal aviserade avbrott FVD4108 0 0

Antal oaviserade avbrott FVD4109 0 0
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Levererad värme

Småhus 2019 2018

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4201 98 95

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42011 100 98

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4202 95 93

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42021 97 96

Såld värme (GWh) FVD4204 1.6 1.7

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4230 34 48

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4205 1 069 1 323

Flerbostadshus
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4211 9 9

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42111 9 9

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4212 20 19

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42121 20 20

Såld värme (GWh) FVD4214 3.7 4.0

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4231 0 19

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4215 2 584 3 002

Lokaler
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4206 5 5

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42061 5 5

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4207 18 18

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42071 18 18

Såld värme (GWh) FVD4209 2.6 2.9

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4232 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4210 1 584 2 019

Samfälligheter
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4216 0 0

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42161 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4217 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42171 0 0

Såld värme (GWh) FVD4219 0.0 0.0

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4233 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4220 0 0

Övrigt
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4221 0 0

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42211 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4222 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42221 0 0

Såld värme (GWh) FVD4224 0.0 0.0

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4234 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4225 0 0

Totalt såld värme (GWh) FVD4227 7.9 8.6
Total intäkt för såld värme (tkr) FVD42271 5 237 6 344
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Nätinformation

Information

Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme, Färjestaden

Ort/orter FVD20012 Färjestaden

Prisområdesnamn FVD20013

Kontaktperson - Ekonomi

Namn FVD20031 Victoria Månsson

Tele FVD20032 0485-47616

Mail FVD20033 victoria.mansson@morbylanga.se

Kontaktperson - Distribution

Namn FVD20041 Ingulf Fagö

Tele FVD20042 0485-47044

Mail FVD20043 ingulf.fago@morbylanga.se

Kontaktperson - Produktion

Namn FVD20051 Peter Tour

Tele FVD20052 070-5122226

Mail FVD20053 peter.tour@morbylanga.se

Förändringar inför nästa års rapportering FVD2010
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Prisinformation (kr inkl. moms)

Småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år
(kr)

Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

15 000 kWh FVP100 15 159 3 144 12 015

20 000 kWh FVP101 19 164 3 144 16 020

30 000 kWh FVP102 27 174 3 144 24 030

40 000 kWh FVP103 35 184 3 144 32 040

Förutsättningar för priset FVP104

Flerbostadshus
Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)
Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP110 78 520 23 000 55 520

193 MWh FVP111 189 359 55 417 133 942

500 MWh FVP112 472 750 125 750 347 000

1 000 MWh FVP113 924 501 230 501 694 000

Förutsättningar för priset FVP114

Lokaler
Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)
Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP120 83 632 28 112 55 520

193 MWh FVP121 199 673 65 731 133 942

500 MWh FVP122 496 028 149 028 347 000

1 000 MWh FVP123 971 056 277 056 694 000

Förutsättningar för priset FVP124

Samfälligheter
Årlig förbrukning Total kostnad per år

(kr)
Varav under året fast
del (kr)

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh FVP130 0 0 0

193 MWh FVP131 0 0 0

500 MWh FVP132 0 0 0

1 000 MWh FVP133 0 0 0

Förutsättningar för priset FVP134
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Produktion i nätet

Produktion 2019 2018

Total tillförsel av värme (GWh) FVD3001 10.8 10.9

Producerad värme i kraftvärmeverk (GWh) FVD30011 0.0 0.0

Producerad värme i hetvattenpanna (GWh) FVD30012 10.8 10.4

Elproduktion i kraftvärmeverk (GWh) FVD30013 0.0 0.0

Investeringar i produktion (tkr) FVD3006 0 0

Drift- och underhållskostnader för
värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle
(tkr)

FVD3008 6 284 4 081

Tillfört bränsle till nätets produktion (GWh) 2019 2018
Bränsle till kraftvärmeproduktion

Biobränsle FVD3101 0.0 0.0

Avfall FVD3102 0.0 0.0

Avfallsgas FVD3103 0.0 0.0

Torv FVD3104 0.0 0.0

Naturgas FVD3105 0.0 0.0

Eldningsolja (fossil) FVD3106 0.0 0.0

Kol FVD3107 0.0 0.0

Övrigt (specificera)

FVD3127

FVD3128

FVD3129

Summa övrigt FVD3130 0.0

Bränsle till hetvattenproduktion

Biobränsle FVD3110 10.7 11.5

Avfall FVD3111 0.0 0.0

Torv FVD3112 0.0 0.0

Naturgas FVD3113 0.0 0.0

Eldningsolja (fossil) FVD3114 0.5 0.5

Kol FVD3115 0.0 0.0

Elförbrukning i elpanna FVD3116 0.0 0.0

Övrigt (specificera)

FVD3137

FVD3138

FVD3139

Summa övrigt FVD3140 0.0

Värmepump FVD3117 0.0 0.0

El till värmepump FVD3118 0.0 0.0

Köpt hetvatten FVD3003 0.0 0.0

Industriell spillvärme FVD3004 0.0 0.0
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Distribution i nätet

Distribution 2019 2018

Investeringar i fjärrvärmenät (tkr) FVD4101 863 2 249

Investeringar i fjärrvärmecentraler (tkr) FVD4103 0 0

Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet
(tkr)

FVD4105 0 0

Distributionsnätets ledningslängd (km) FVD4106 13 13

Distributionsnätets ålder (%)
1950-talet eller tidigare FVD41071 0 0

1960-talet FVD41072 0 0

1970-talet FVD41073 0 0

1980-talet FVD41074 0 0

1990-talet FVD41075 0 0

2000-talet FVD41076 96 96

2010-talet FVD41077 4 4

Summa FVD41080 100 100

Kvalitet
Antal aviserade avbrott FVD4108 0 0

Antal oaviserade avbrott FVD4109 0 0
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Levererad värme

Småhus 2019 2018

Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4201 101 92

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42011 103 101

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4202 101 92

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42021 103 101

Såld värme (GWh) FVD4204 1.5 1.5

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4230 35 144

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4205 1 227 1 196

Flerbostadshus
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4211 12 11

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42111 12 12

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4212 27 27

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42121 27 27

Såld värme (GWh) FVD4214 4.6 4.7

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4231 0 36

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4215 4 297 3 667

Lokaler
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4206 8 8

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42061 9 8

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4207 17 17

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42071 17 17

Såld värme (GWh) FVD4209 3.1 3.1

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4232 84 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4210 3 040 2 250

Samfälligheter
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4216 0 0

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42161 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4217 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42171 0 0

Såld värme (GWh) FVD4219 0.0 0.0

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4233 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4220 0 0

Övrigt
Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4221 0 0

Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42211 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4222 0 0

Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42221 0 0

Såld värme (GWh) FVD4224 0.0 0.0

Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4234 0 0

Intäkt för såld värme (tkr) FVD4225 0 0

Totalt såld värme (GWh) FVD4227 9.2 9.3
Total intäkt för såld värme (tkr) FVD42271 8 564 7 113
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse  (*=obligatoriska uppgifter)

*  Allmänt om verksamheten:

Under hösten 2019 påbörjades flisning i egen regi samt att fler leverantörer av flis kunde lämna pris, vilket sänkte kostnaderna för 
fjärrvärmeverksamheten. Detta var en effekt av ombyggnaden av pannan. Det finns en fortsatt strategi för att ansluta nya kunder, 
detta resulterade i fem nya anslutningar totalt under 2019. 
Under 2020 tillkommer några större anslutningar i Färjestaden. Där börjar effekten i pannan och gå i taket och det kommer 
antagligen bli aktuellt att titta på utbyggnad av pannan längre fram. I övrigt pågår en översyn av fjärrvärmenätet för att kunna 
lokalisera eventuellt läckage.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:

Under 2019 uppgick verksamhetens intäkter till 13 899 tkr, vilket är en ökning med 59 tkr jämfört med tidigare år. Ökningen beror 
nya anslutningar. De totala kostnaderna ökade med 1 660 tkr, vilket framför allt förklaras av högre externa kostnader i form av 
driftskostnader. Personalkostnader och räntekostnader har minskat under året. Årets resultat blev -5 686, vilket är en försämring 
jämfört med 2018.


* Egna aktier:

Fjärrvärmeverksamheten ingår i Mörbylånga kommuns förvaltning (100 % ägande).

* Flerårsöversikt

  ***

* Resultatdisposition

Fjärrvärmeverksamheten är en avgränsad verksamhet inom kommunens förvaltning där kostnader och intäkter redovisas direkt. 
Alla intäkter och kostnader, tillgångar och skulder som är hänförbara till fjärrvärmeverksamheten redovisas inom den avgränsade 
enheten. Verksamheten har inget eget kapital utan avräkning sker direkt mot kommunen.

  Byte av redovisningsprincip:

Ej aktuellt.

   Miljöinformation:

***

  Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::

Under 2020 tillkommer några större anslutningar i Färjestaden. Där börjar effekten i pannan och gå i taket och det kommer 
antagligen bli aktuellt att titta på utbyggnad av pannan längre fram. I övrigt pågår en översyn av fjärrvärmenätet för att kunna 
lokalisera eventuellt läckage.

   Övriga upplysningar:

***
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Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella
anläggningstillgångar (tkr)  
(NO110-NO240 är obligatoriska
uppgifter)

Byggnader
och mark

Maskiner
och andra
tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installation

Pågående
nyanlägg- 
ningar och
förskott
avseende
materiella AT

Summa
materiella
anläggnings-
tillgångar

Ingående anskaffningsvärde
 NO110 0 118 126 0 0 118 126

Inköp NO120 0 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar
 NO130 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO140 0 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärden NO150 0 118 126 0 0 118 126
Ingående avskrivningar
 NO210 0 -22 168 0 0 -22 168

Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar

NO220 0 0 0 0 0

Omklassificeringar
 NO230 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar
 NO240 0 -5 556 0 0 -5 556

Utgående ackumulerade
avskrivningar

NO250 0 -27 724 0 0 -27 724

Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0

Återförda uppskrivningar på
försäljningar/utrangeringar

NO320 0 0 0 0 0

Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0

Årets uppskrivningar
 NO340 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
 NO360 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto

NO370 0 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar
 NO410 0 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar på
försäljningar/utrangeringar

NO420 0 0 0 0 0

Återförd nedskrivning
 NO430 0 0 0 0 0

Omklassificeringar
 NO440 0 0 0 0 0

Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)

NO450 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk.värde)

NO460 0 0 0 0 0

Redovisat värde NO500 0 90 402 0 0 90 402
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Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori
Materiella anl. tillg. (samtliga
uppgifter obligatoriska)

Anskaffnings-
 värde

Ack. avskriv-
ningar enligt
plan

Planenligt
restvärde

Byggnader
och mark

Maskiner och
andra tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installation

Pågående
nyanlägg-
ningar och
förskott avs.
materiella AT

Summa

Värmeproduktionsanläggningar NO5000 0 83 946 0 0 83 946 -19 618 64 328

Kraftvärmeproduktions-
anläggningar

NO50100 0 0 0 0 0 0 0

Distributionsanläggningar NO5020 0 34 180 0 0 34 180 -8 105 26 075

Övrigt (Ska specificeras)

NO5030 0 0

NO5040 0 0

NO5050 0 0

Summa materiella
anläggningstillgångar

NO50600 0 118 126 0 0 118 126 -27 723 90 403
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Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår
distributions-
anläggningar (samtliga
uppgifter obligatoriska)

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

2019 2018 2017 2016

1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0

1960-talet AL002 0 0 0 0

1970-talet AL003 0 0 0 0

1980-talet AL004 0 0 0 0

1990-talet AL005 0 0 0 0

2000-talet AL006 95 95 95 95

2010-talet AL007 5 5 5 5

Summa AL000 100 100 100 100
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Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är
obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr) 2019 2018
Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 13 647 13 593

Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0

Intäkter anslutningsavgifter RR7133 253 247

Intäkter elcertifikat RR7134 0 0

Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0

Övrigt (ska specificeras)

RR7115

RR7117

RR7119

Summa övrigt RR7130 0 0

Nettoomsättning RR7110 13 900 13 840
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2019 2018

Nettoomsättning RR7110 13 900 13 840

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning

RR71120 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0

Övriga rörelseintäkter
 1 RR71150 0 0

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 13 900 13 840
Råvaror och förnödenheter RR73120 -449 -696

Övriga externa kostnader
 3 RR73130 -10 947 -8 331

Personalkostnader
 5 RR73140 -991 -1 325

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

RR73150 -5 556 -5 556

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar

RR73160 0 0

Övriga rörelsekostnader
 2 RR73180 0 0

Summa rörelsekostnader RR73190 -17 943 -15 908
Rörelseresultat
 RR74000 -4 043 -2 068
Resultat från finansiella investeringar:

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
koncernföretag)

RR75130 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 0 0

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar

RR75145 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -1 643 -2 017

Summa finansiella poster RR75000 -1 643 -2 017
Resultat efter finansiella poster RR76000 -5 686 -4 085
Extraordinära intäkter
 RR77110 0 0

Extraordinära kostnader
 RR77120 0 0

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0

Lämnade koncernbidrag TU7713331 0 0

Förändring av periodiseringsfond
 TU771313 0 0

Förändring av överavskrivningar TU771323 0 0

Övriga bokslutsdispositioner
 TU771343 0 0

Summa bokslutsdispositioner TU771303 0 0
Resultat före skatt RR77135 -5 686 -4 085
Skatt på årets resultat 9 RR77140 0 0

Övriga skatter
 RR77150 0 0

Årets resultat RR78000 -5 686 -4 085

7 / 20



Redovisningsenhet nr: REF00836 Organisation: Mörbylånga kommun

DiarieNr: 2020-101285 OrganisationsNr: 212000-0704

Redovisningsenhet: 

Signatur:__________________ Checksumma: FB-7D-F5-4B

2020-05-11  12:19

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr) 2019 2018

Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

BR71211 0 0

Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0

Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0

Goodwill BR71214 0 0

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark NO500 0 0

Inventarier, verktyg och installation NO5002 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 90 402 95 958

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

NO5003 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 90 402 95 958
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag BR71231 0 0

Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0

Andelar i intresseföretag BR71233 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0

Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0

Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 0 0
Summa anläggningstillgångar BR71200 90 402 95 958
Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter BR71311 0 0

Varor under tillverkning BR71312 0 0

Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0

Övriga lagertillgångar BR71316 0 0

Pågående arbete för annans räkning
 BR71314 0 0

Förskott till leverantörer BR71315 0 0

Summa varulager m.m. BR71310 0 0
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
 BR71321 212 2 270

Fordringar hos koncernföretag
 BR71322 0 0

Fordringar hos intresseföretag
 BR71323 0 0

Övriga fordringar
 BR71324 0 0

Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 10 BR71325 0 0

Summa kortfristiga fordringar BR71320 212 2 270
Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag
 BR71331 0 0

Övriga kortfristiga placeringar
 BR71333 0 0

Summa kortfristiga placeringar
 BR71330 0 0
Kassa och bank

Kassa och bank
 BR71340 0 0

Redovisningsmedel BR71341 0

Summa kassa och bank BR71342 0 0
Summa omsättningstillgångar BR71300 212 2 270
SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 90 614 98 228
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Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)   (samtliga uppgifter är
obligatoriska)

2019 2018

Bundet eget kapital

Aktiekapital
 BR72111 0 0

Ej registrerat aktiekapital BR721111 0

Uppskrivningsfond
 BR72113 0 0

Reservfond BR72115 0

Andra fonder BR72114 0 0

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0

Summa bundet eget kapital 11 BR72110 0 0
Fritt eget kapital

Överkursfond
 BR72112 0 0

Balanserat resultat BR72121 -33 039 -28 954

Årets resultat RR78000 -5 686 -4 085

Summa fritt eget kapital 11 BR72120 -38 725 -33 039
Eget kapital BR72100 -38 725 -33 039
Obeskattade reserver
 BR72200 0 0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 0

Avsättningar till skatter BR72312 0 0

Övriga avsättningar BR72313 0 0

Summa avsättningar
 BR72300 0 0
Långfristiga skulder

Obligationslån BR72411 0 0

Checkräkningskredit BR72410 0 0

Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0

Skulder till koncernföretag BR72413 128 286 130 948

Skulder till intresseföretag BR72414 0 0

Övriga skulder BR72415 0 0

Summa långfristiga skulder 12 BR72400 128 286 130 948
Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit BR72510 0 0

Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0

Förskott från kunder BR72512 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0

Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0

Leverantörsskulder BR72513 1 053 319

Växelskulder BR72514 0 0

Skulder till koncernföretag BR72515 0 0

Skulder till intresseföretag BR72516 0 0

Skatteskulder BR72517 0 0

Övriga kortfristiga skulder BR72518 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 13 BR72519 0 0

Summa kortfristiga skulder BR72500 1 053 319
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 90 614 98 228

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar, varje slag för sig

BR72625 0 0

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje
slag för sig

BR72609 0 0

Ansvarsförbindelser BR72620 0 0

Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0

Beräkning av sysselsatt kapital:

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 90 614 98 228

- Justerade skulder BR75200 -129 339 -131 267

+ Räntebärande skulder
 BR75300 129 339 131 267

= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 90 614 98 228
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Kassaflödesanalys 

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i
rutan till höger.

Kassaflödesanalys (tkr) 2019 2018
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster RR76000 -5 686 -4 085

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 5 556 3 720

KF1 -130 -365
Betald inkomstskatt KF113 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

KF110 -130 -365

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
 KF121 0 0

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
 KF122 2 058 -1 367

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
 KF123 -1 928 4 296

Kassaflöde från den löpande verksamheten
 KF120 0 2 564

Investeringsverksamheten

Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0

Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0

Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0

Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0

Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0

Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
 KF135 0 0

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
 KF137 0 -2 564

Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0

Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 0 -2 564

Finansieringsverksamheten

Nyemission KF141 0 0

Erhållna aktieägartillskott
 KF142 0 0

Utbetald utdelning
 KF145 0 0

Erhållna koncernbidrag
 KF146 0 0

Lämnade koncernbidrag
 KF147 0 0

Upptagna lån
 KF143 0 0

Amortering av lån KF144 0 0

Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0

Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 0 0

Årets kassaflöde
 KF150 0 0
Likvida medel vid årets början KF160 0 0

Kursdifferens i likvida medel
 KF170 0 0

Likvida medel vid årets slut
 KF180 0 0

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar av tillgångar
 KF210 5 556 5 556

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0

Avsättningar till pensioner
 KF230 0 0

Övriga avsättningar
 KF240 0 0

Orealiserade valutakursdifferenser
 KF250 0 0

Andra ej likviditetspåverkande poster
 KF260 0 -1 836

Summa poster som inte ingår i kassaflödet
 KF200 5 556 3 720
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Särskild rapport 

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2019 2018 2017 2016

1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)

1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 6 567 6 819 6 732 6 482

1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0

1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 4 891 5 138 5 265 5 005

1.4 Levererad värme externt FV15 5 685 5 958 5 922 5 656

Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 17 143 17 915 17 919 17 143
2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)

2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0

2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0

2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0

2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0

Totalt levererad el FV20 0 0 0 0
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Redovisnings- och värderings-

 principer 

Tilläggsupplysningar  (*=obligatoriska uppgifter)

* Redovisnings- och värderingsprinciper:

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen.

* Avskrivningsprinciper:

Avskrivningar har skett enligt plan. Komponentavskrivning används och avskrivningar görs enligt beräknad livslängd på olika delar.
Under 2018 skedde övergången till komponentavskrivning, vilket har påverkat storleken på avskrivningarna.

* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder
mm.:

Fjärrvärmeverksamheten är en avgränsad verksamhet inom kommunens förvaltning där kostnader och intäkter redovisas direkt. Alla
intäkter och kostnader, tillgångar och skulder som är hänförbara till fjärrvärmeverksamheten redovisas inom den avgränsade enheten.
Verksamheten har inget eget kapital utan avräkning sker direkt mot kommunen.

* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan
såväl koncernbolag som rörelsegrenar:

Ingen särskild internprissättning sker inom kommunen.

Övriga upplysningar:

***
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Not - Leasing

Leasing

Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Ej aktuellt.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2019

Specificera:

TUL201

TUL202

TUL203

TUL204

TUL205

Totalt
 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2019

Specificera:

TUL302

TUL303

TUL304

TUL305

TUL306

Totalt 0
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Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2019 2018
Specificera:

TU711513

TU711523

TU711533

TU711543

Totalt 0 0

2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2019 2018
Specificera:

TU731343

TU731353

TU731363

TU731373

Totalt
 0 0

3. Övriga externa kostnader (tkr) 2019 2018
Specificera:

Bränsle, energi, vatten TU731383 8 408

Tjänster och avgifter TU731384 323

Övriga driftskostnader TU731385 2 216

TU731386

Totalt 10 947 -8 331
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Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda 2019 2018
Män TU731413 2 2

Kvinnor TU731423 0 1

Totalt TU731403 2 3

5. Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (tkr)

2019 2018

Styrelse och VD TU731443 0

Övriga anställda TU731453 -704 -952

Totalt
 TU731463 -704 -952
Sociala kostnader
 TU731473 -286 -373

varav pensionskostnad
 TU731483

varav pensionskostnad för styrelse och VD
 TU731493

Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -990 -1 325

6. Resultat från andelar i koncernföretag
och/eller intresseföretag (tkr)

2019 2018

Utdelning
 TU751113

Realisationsresultat vid avyttring av andelar
 TU751123

Nedskrivningar
 TU751133

Återförda nedskrivningar
 TU751143

Övrigt
 TU751153

Totalt
 TU751103 0 0

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2019 2018
Ränteintäkter från koncernföretag
 TU751413

Övriga ränteintäkter
 TU751423

Övrigt
 TU751433

Totalt
 TU771403 0 0

15 / 20



Redovisningsenhet nr: REF00836 Organisation: Mörbylånga kommun

DiarieNr: 2020-101285 OrganisationsNr: 212000-0704

Redovisningsenhet: 

Signatur:__________________ Checksumma: FB-7D-F5-4B

2020-05-11  12:19

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2019 2018
Räntekostnader till koncernföretag
 TU751513 -1 643 -2 017

Övriga räntekostnader
 TU751523

Övrigt
 TU751533

Totalt
 TU751103 -1 643 -2 017

9. Skatt på årets resultat (tkr) 2019 2018
Aktuell skatt för året
 TU771413

Upplösning av avsättning för skatter
 TU771423

Uppskjuten skatt
 TU771433

Övrigt
 TU771443

Totalt
 TU771403 0 0

Noter till balansräkning
10. Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter (tkr)

2019 2018

Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263

Övriga interimsposter
 TU713293

Totalt
 TU713253 0 0
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Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning

11. Förändring av eget kapital
(tkr) (obligatorisk uppgift)

Aktiekapital Uppskrivnings-
 fond

Andra
fonder

Inbetalda
insatser
och
emissions-
insatser
(ek. för)

Överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Belopp vid årets ingång 0 0 0 0 0 -33 039 0 -33 039

Resultatdisposition enligt
bolagsstämman:

Utdelning 0 0

Balanseras i ny räkning 0 -5 686 5 686

Fondemission
 0 0 0 0

Nyemission
 0 0 0

Avskrivn. resp. försäljn. av
uppskriven tillgång

0 0

Årets resultat -5 686 -5 686

Medlemsinsatser (ek. för.)

Förlagsinsatser (ek. för.)

Övrigt 0

Belopp vid periodens utgång 0 0 0 0 0 -38 725 0 -38 725
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Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr) 2019 2018
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 128 286 130 948

Totalt TU724153 128 286 130 948

13. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (tkr)

2019 2018

Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194

Övriga interimsposter
 TU7251963

Totalt
 TU725193 0 0
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Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

14. Övriga upplysningar 2019 2018
Specificera:

TU727013

TU727023

TU727033

TU727043

Totalt 0 0

15. Övriga upplysningar 2019 2018
Specificera:

TU727053

TU727063

TU727073

TU727083

Totalt
 0 0

16. Övriga upplysningar 2019 2018
Specificera:

TU7270013

TU7270023

TU7270033

TU7270043

Totalt
 0 0
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Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter

Årsrapporten fastställs av Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun.
Protokollsutdrag och revisionsintyg skickas separat.
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Kommunstyrelsen Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

1% uppräkning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 85 454 85 454 85 454

Kostnadsuppräkning 1% 581 1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019

Höjt medlemsbidrag ÖKF 1 200 1 200 1 200 Lönerevision 3% samt täckning av underskott

Förvaltningsavtal MBAB 675 675 675 Motsvarar lönerevision, ej uppräknade driftskostnader

Uppdatering extern web 800 800 800

Stort behov för tillgängligheten, satsning för att minska 

konsultkostnader på nuvarande webb. Ej nödvändig men vi vill 

satsa på detta.

Administrativ chef 250

Budgetramen räcker inte till lön sedan HR och verksamhetsstöd 

delades pga för låg ram hos HR.

Digitaliseringstjänst 150 150 150 Rekryteringen medförde högre löneläge än äskat 2020

Näringslivschef 360 360 360 Rekryteringen medförde högre löneläge än äskat 2020

Hållbarhetsstrateg 100 100 100 Rekryteringen medförde högre löneläge än äskat 2020

Systemkostnader centrala system 1 380

Budgetramen räcker inte till för centrala system inom ekonomi, 

kansli, HR och lön. En modell för interndebitering per användare 

får arbetas fram

Transportkostnader centralförrådet 250

Inköp som sker via centralförrådet belastar ekonomiavd budget. 

Översyn av hantering för inköp ska ske för att slippa 

transportkostnad

Budgetflytt Ladan till fastighet 155 155 155 Från utbildningsnämnden

Ökade inköp av ekologiska varor med 2% 

per år 1 000

Mål i kostpolicyn om andelen ekologiska varor ska vara uppnått 

senast 2020. Budget saknas för detta idag. Posten behöver 

ökas med 1000 de kommande tre åren. Mindre summa skulle 

bidra till att komma en bit på väg. Bedömning att utrymme inte 

finns just nu utan vi får fortsätta på nuvarande nivå andel 

ekologisk mat.

Justering av kostens priser per portion 635

Vi har låga priser per portion i förhållande till liknande 

kommuner. Bedömning att detta inte är prioriterat just nu.

Fordon, tvåpelarlyft 50 För förbättrad arbetsställning, får arbetas in i nuvarande ram

Mörbylånga 200 år -100 -100 -100 Evenemangspengar, tillskott 2020 som ej ska vara med 2021

Landsbygdsutveckling 2021 350 200

Medfinansiering av olika projekt, hamnutveckling, 

Vingåkermodellen samt lokal ekonomiska analyser. Inte 

utrymme att göra allt, hoppas på externa medel från Lst

Bygdepeng 200 200 200

Enligt majoritetens budgetriktlinjer, bygger på budgeten med 

200 tkr per år kommande år.

Agenda 2030 60

Utbildningspengar och metodmaterial. Får arbetas in i ordinarie 

ram

Näringslivsprojekt 260 150

Medfinansiering, näringslivsråd, utbildning, frukostar mm. Delar 

av budgetram finns redan.

Klimat och miljö, utbildning 50 Utbildning för ny strateg, får arbets in i ordinarie budgetram

Revision Lisa återkommer

Konsultpengar för att genomföra strategier -500 -500 -500

1000 tkr tillfördes 2020 för ny styrmodell, mindre bedöms 

behövas 2021

Effektivisering adm och ny styrmodell -3 000 -3 000 -3 000

Kvarvarande ospecificerad effektivisering, 

administrationsutredning kan bidra men annat behöver hittas 

också. Kan politiken bidra?

Ny budgetram 2020 89 779 85 844 86 075




