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Reviderad kungörelse för ny renhållningsordning 

 
KSRR skulle även vilja få er hjälp med att tillse bifogad fil med reviderad kungörelse publiceras och 
ersätter tidigare utskick på kommunens hemsida snarast 
och att den tas ”ner” 10 oktober 2020 
 
Arbetet med ny avfallsplan 2021-2028 dras tillbaka och processen fortlöper för framtag av nya 
avfallsföreskrifterföreskrifter går vidare. KSRR skickar nu bifogad 
reviderad kungörelse på remiss till KSRR:s medlemskommuner för handläggning. KSRR ser framemot att 
ta emot era kommentarer senast 9 oktober, se bifogad fil samt bakgrund nedan. 
 
 
BAKGRUND: 
 
Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, med medlemskommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås,  
har beslutat att dra tillbaka förslag till ny avfallsplan 2021-2028, Vi behöver göra ett omtag och skjuter 
därmed upp processen till år 2021 men går vidare med förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering. 
 
 
KSRR:s beslut grundar sig främst på tre olika orsaker: 
 

1. Vi har redan nu tack vare mångas stora engagemang i frågan fått in en del synpunkter som vi ser 
skulle förbättra  
och inte minst förankra nuvarande förslag till ny avfallsplan ytterligare. 

 
 

2. KSRR gläds även åt beskedet att vi tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun 
från och med 1 januari 2021 kommer att bilda  
kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Alla åtta kommuner kommer då gemensamt att påbörja 

processen att ta fram en gemensam renhållningsordning. 
 
 

3. I veckan fick vi även besked  från regeringen om att de nya insamlingskraven för bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpapper som skulle börja att gälla vid årsskiftet  skjuts fram 
tidsmässigt. 

 



I ett pressmeddelande skriver regeringen: 
Det är angeläget att få insamlingssystem på plats som fungerar bra i längden för alla användare. 
Därför kommer regeringen också att se över bestämmelserna om system för insamling av 
matavfall och tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och avser att fatta beslut 
om att senarelägga ikraftträdandet av de regler som beslutades i juni 2018.” 

Någon information om när kraven istället ska träda i kraft lämnas inte. Det nämns inte heller något 
om returpapprets framtid. KSRR:s förhoppning är att vi även fått besked i denna fråga när vi 
tillsammans jobbar vidare med framtagandet av en ny avfallsplan framöver. 
 

 
Trots att vi skjuter upp processen på framtiden välkomnar vi gärna fler synpunkter och förbättringar på 
nuvarande förslag till avfallsplan 2021-2028. 
 
Din hjälp är värdefull för oss och kommer att användas som arbetsmaterial i vårt fortsatta arbete med 
framtagande av en ny avfallsplan. 
 
Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan 
och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. 
 
Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som 
är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR. 
 
Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s 
webbplats https://ksrr.se/ksrr/ksrr/samrad-avfallsplan-2021-2028 
fram till 9 oktober 2020 Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 9 oktober 2020. (Förlängd 
yttrandetid) 
 
Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan avfallsföreskriften kan 
antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

 
Vid frågor får ni gärna kontakta mig.   

 
 
Med vänlig hälsning 
Anja Larsson 
Samordnare myndighetsfrågor 
 
KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare 
Moskogen 101, 391 28 Kalmar 
Box 868, 391 28 Kalmar 
 
Telefon: 072-741 91 16 
E-post: anja.larsson@ksrr.se 
www.ksrr.se 

 

https://ksrr.se/ksrr/ksrr/samrad-avfallsplan-2021-2028
mailto:anja.larsson@ksrr.se
http://www.ksrr.se/


KSRR:s beslut grundar sig främst i två orsaker. Vi har redan nu tack vare mångas stora 
engagemang i frågan fått in en del synpunkter som vi ser skulle förbättra och inte minst förankra 
nuvarande förslag till ny avfallsplan ytterligare.

KSRR gläds även åt beskedet att vi tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun 
från och med 1 januari 2021 kommer att bilda kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Alla 
åtta kommuner kommer då gemensamt att påbörja processen att ta fram en gemensam 
renhållningsordning. 

Trots att vi skjuter upp processen på framtiden välkomnar vi gärna fler synpunkter och 
förbättringar på nuvarande förslag till avfallsplan 2021-2028. 

Din hjälp är värdefull för oss och kommer att användas som arbetsmaterial i vårt fortsatta arbete 
med framtagande av en ny avfallsplan.

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av 
avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken.

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även 
vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s 
webbplats https://ksrr.se/ksrr/ksrr/samrad-avfallsplan-2021-2028 fram till 9 oktober 2020 
Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 9 oktober 2020. (Förlängd yttrandetid)

Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan 
avfallsföreskriften kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Med vänliga hälsningar
KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare

FÖRSLAG TILL AVFALLSPLAN OCH AVFALLSFÖRESKRIFTER 2021-2028

Reviderad kungörelse  
för ny renhållningsordning 

KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare 
 | BESÖKSADRESS: Moskogen 101, 395 90 Kalmar | E-post: info@ksrr.se  | Telefon: 020-40 43 00 | www.ksrr.se | 

Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, med medlemskommunerna 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, har beslutat att dra tillbaka förslag till 
ny avfallsplan och skjuta upp processen till år 2021 men går vidare med förslaget till nya 
föreskrifter för avfallshantering. 
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1. Kommunal avfallsorganisation
I Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Torsås och Oskarshamns kommuner 
är det kommunalförbundet KSRR som har det lagstadgade 
renhållningsansvaret, det vill säga det övergripande ansvaret för 
avfallshanteringen och avfallsplaneringen. 

KSRR har förbundsdirektion samt lyder un-
der kommunallagen. Förbundet fungerar 
i praktiken som en egen kommun men 
med avfallshantering som enda uppgift. 

Verksamheten utförs av anställda tjäns-
temän och driftspersonal, men styrs av 
folkvalda representanter tillsatta av med-
lemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, 
Nybro, Torsås och Oskarshamn. 

Inom KSRR finns 11 återvinningscentraler 
(ÅVC:er), varav tre är obemannade. Utö-
ver dessa finns nio uppställningsplatser 
för en mobil så kallad mini-ÅVC fördelat 
enligt Tabell 7: 

Mobil mini-ÅVC besöker regelbundet sju 
mindre orter och drivs på entreprenad. 
KSRR äger och driver i egen regi Mosko-
gens avfallsanläggning samt arrenderar 
och driver Storskogens avfallsanläggning, 
med bland annat deponi, omlastning, 
mellanlagring, sortering och behandling 
av avfall. 

En del i avfallshanteringen är informa-
tion och kommunikation till kunder och 
kontakter med kunderna. Detta är ett 
viktigt led till att påverka invånarna till att 

bli ännu bättre källsorterare. 

Respektive medlemkommuns fullmäktige 
fastställer renhållningsordning, avfallsplan 
och avfallsföreskrift, samt avfallstaxa. 

KSRR handlägger undantag om gemen-
sam behållare för hushållsavfall, förlängt 
tömningsintervall för enskilda avloppsan-
läggningar, samt uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall från renhållningsordningen. 

Kommunernas miljö- och hälsoskydds-
kontor handlägger undantag för eget 
omhändertagande av latrin, bygglovsä-
renden för avfallsutrymmen och enskilda 
avlopp samt eget omhändertagande av 
avfall från fosforfällor. Kommunernas 
miljö- och hälsoskyddskontor utövar även 
lokal tillsyn av renhållningsordningens 
bestämmelser.

Figur 1 
Organisationsschema, KSRR (2020-04-29)
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2. Beskrivning av  

KSRR:s verksamhetsområde
I följande kapitel beskrivs förhållanden i regionen som påverkar 
avfallets mängd och sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om 
antal invånare, antal hushåll fördelat på boendeform samt regionens 
näringslivsstruktur.

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur
Kommunalförbundets fem kommuner 
ligger i södra och norra delen av Kalmar 
län. I söder gränsar verksamhetsområdet 
till Mönsterås kommun i Kalmar län 
och Karlskrona kommun i Blekinge län, 
i väster Emmaboda kommun i Kalmar 
län, Lessebo och Uppvidinge kommun i 
Kronobergs län samt Hultsfreds kommun 
i Kalmar län. 

I norr mot Västervik, Högsby, Mönsterås 
och Borgholms kommun. Landytan 
omfattar 4 369 km2, ca 1 procent av 
Sveriges landyta. Nybro kommun är 
den största till ytan följt av Oskarshamn, 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

 

Huvudort i respektive kommun 
är den centralort som namngett 
kommunen i samtliga fall. Huvudort i 
verksamhetsområdet är Kalmar som 
också är residensstad i Kalmar län.

 Viktig infrastruktur för verksamhets-
området är Europaväg E22 som 
sträcker sig från Norrköping vidare 
till Malmö, Riksväg 25, Riksväg 47, 
Gotlandstrafiken, Kalmar flygplats, 
järnväg, Ölandsbron, Oskarshamns hamn 
samt Kalmar hamn. Utöver detta finns 
ett väl utbyggt cykelvägnät, ett etablerat 
kollektivtrafiksystem och närhet till 
flygplatserna i Växjö och Ronneby.



6

B
il

a
g

a
 1

 

Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

År 2019 År 2022 År 2020 År 2028

Kalmar 69 467 72 229 75 642 77 110

Oskarshamn 27 102 27 385 27 617 27 757

Nybro 20 318 20 728 20 906 20 981

Mörbylånga 15 249 15 549 15 855 16 070

Torsås 7 125 7 236 7 297 7 350

Totalt 139 2361 143 127 147 317 149 268

2.2 Befolkning

KSRR:s medlemskommuner har tillsammans cirka 139 000 invånare. 

Utöver respektive tätort finns även de 
större orterna Lindsdal, Färjestaden, 
Smedby, Mörbylånga, Rinkabyholm, 
Ljungbyholm, Trekanten, Påskallavik och 
Bergkvara. 

Fördelningen av antalet invånare i verk-
samhetsområdet redovisas i tabell 1. Må-
let för befolkningsutveckling till år 2028 
ger tillsammans en tillväxt på ungefär       
1 111 personer per år.

Kalmar Oskarshamn Nybro Mörbylånga Torsås Summa

Villa 14 133 6 886 5 858 5 528 2 718 35 123

Lägenhet 20 478 6 564 4 079 1 104 757 32 964

Fritidshus 2 199 1 972 1 048 3 714 1 225 10 158

Totalt 36 810 15 404 10 985 10 346 4 700 78 245

Tabell 2
Antal hushåll i KSRR:s medlemskommuner 2019, st. Redovisning per boendeform.
Källa: SCB Bostadsbestånd 2019

Tabell 1 
Befolkning i KSRR:s medlemskommuner. Nuläge och prognos. Antal invånare, st.
Källa: SCB samt befolkningsprognos för kommunerna 2018/2019
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2.3 Näringslivsstruktur

Näringslivet i KSRR:s verksamhetsområde är expansivt och domineras 
av verksamheter inom handels-, industri- och tjänstesektorn. Flertalet 
är små och medelstora företag, det finns även ett antal större industrier. 

Den största arbetsgivaren i KSRR:s 
medlemskommuner är Kalmar kommun 
följt av Region Kalmar län och Oskars-
hamns kommun, Scania i Oskarshamn, 
Linnéuniversitetet i Kalmar samt OKG i 
Oskarshamn.

Guldfågeln, Scania och Kährs är några be-
tydelsefulla verksamheter, som bedöms 
kunna generera större mängder avfall.

Pendling såväl mellan KSRR:s medlems-
kommuner som till och från gränsliggande 
kommuner förekommer, där den största 
pendlingen sker till och från Kalmar kom-
mun. In- och utpendlingen är i samma 
storleksordning men totalt sett är utpend-
lingen något större än inpendlingen.

Kalmar kommun
Eftersom Kalmar ligger i ett jordbruks-
område kom de flesta företagen vid 
industrialiseringens början att syssla med 
bearbetning av jordbrukets produkter. 
Idag har Kalmar ett dynamiskt näringsliv, 
som domineras av handels-, tillverknings- 
och tjänstesektorerna. 

I staden finns ca 6 000 företag. Flertalet 
är små och medelstora, men det finns 
också flera större bolag, som har sina 
huvudkontor i Kalmar. I Kalmar finns 
Linnéuniversitetet som tillsammans med 
andra nätverk starkt bidrar till regionens- 
och näringslivets utveckling.

Oskarshamn kommun
Oskarshamn är en viktig hamn-
stad med bland annat färjetrafik till 
Gotland och även omfattande gods-
trafik nationellt och internationellt. 

Staden har även flera stora industrier 
bland annat Scania, kärnkraftverket OKG 
AB, SAFT AB som tillverkar batterier, ABB 
och Liljeholmens Stearinfabriks AB.

I Oskarshamn finns också Svensk Kärn-
bränslehantering AB (SKB). Deras uppdrag 
är att ta hand om allt radioaktivt avfall från 
de svenska kärnkraftverken och i Oskars-
hamn bedrivs forskning och utveckling 
kring inkapsling och slutförvar av använt 
kärnbränsle.

Nybro kommun
Näringslivet domineras i dag av trä-, glas-, 
pappers- och verkstadsindustri. Största 
arbetsgivaren är Nybro kommun. Den 
största privata arbetsgivaren är AB Gustaf 
Kähr som främst tillverkar parkettgolv.

Mörbylånga kommun
Här finns livsmedelsproduktion med 
lantbruk respektive förädlings- och 
distributionsföretag. Näringslivet påverkas 
också av besöksnäringen och närheten till 
Kalmar. I kommunen finns därför gott om 
handel, olika former av turistanläggningar, 
konstnärer och konsthantverkare.

Verkstadsindustrin och stenindustrin finns 
också representerad. De största företaget 
är Guldfågeln  och kommunen är den 
största arbetsgivaren med ca 1 000 
anställda.

Torsås kommun
Torsås har företag i de flesta branscher. 
Torsås kommun är kommunens största 
arbetsgivare följd av industriföretagen 
Yaskawa och Spinova samt trä/
byggföretaget Södra Timber. 

Bland företagen i kommunen finns 
också turistanläggningar med lockande 
utflyktsmål samt en handel som präglas 
av ett rikt och varierat utbud.
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3. Avfallsmängder
3.1 Avfall som omfattas av  
kommunalt renhållningsansvar

Nedan redovisas mängder avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion.

Tabell 3 
Insamlade och behandlade mängder av avfall som omfattas av kommunalt renhållnings-
ansvar per ton, 2019.
 
Källa: Avfall Sverige, avfall webb KSRR 2019

 Fraktioner ton/år kg/invånare

Mat- och restavfall 33 507 240,6

Matavfall 10 468 75,2

Restavfall 23 039 165,4

Farligt avfall 1 695 12,2

Småkemikalier 70 0,5

Färg 213 1,5

Oljehaltigt avfall 69 0,5

Tryckimpregnerat trä 1 248 9,0

Asbest 65 0,5

Övrigt farligt avfall 30 0,2

Grovavfall 38 098 273,6

Wellpapp 941 6,8

Metallskrot 3 145 22,6

Däck 275 2,0

Textil 97 0,7

Trädgårdsavfall 6 361 45,7

Övrigt brännbart 15 159 108,9

Brännbart grovavfall 4 802 34,5

Konstruktionsavfall 5 773 41,5

Inert avfall - ej brännbart 1 545 11,1

Latrin 26 0,2

Slam - Enskilda avloppsanläggningar 13 778 98,9

Återbruk -ÅVC 416 3,0
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Tabell 4
Insamlade mängder av avfall som omfattas av producentansvar per ton år 2019.
Källa: Avfall Sverige, avfall webb KSRR 2019

ton/år kg/invånare

Elavfall 1 960 14,1

Diverse elektronik 1 029 7,4

Kylskåp och frysar 384 2,8

Ljuskällor och lysrör 26 0,2

Vitvaror 507 3,6

Övrigt elavfall 14 0,1

Däck 275 2,0

Batterier 124 0,9

Bärbara batterier 31 0,2

Bilbatterier 93 0,7

Förpackningar och returpapper 12 935 92,9

Glasförpackningar 4 329 31,1

Pappersförpackningar 2 809 20,2

Plastförpackningar 1 512 10,9

Metallförpackningar 182 1,3

Returpapper 4 103 29,5

3.2 Avfall som omfattas av producentansvar

Nedan redovisas mängder avfall som omfattas av producentansvar. 
Redovisningen är uppdelad per insamlad fraktion.
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3.3 Övrigt avfall

Uppgifter om avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
eller producentansvar har inte inventerats eller sammanställts.

Som beskrivits i kapitel 2.3 domineras 
näringslivet i KSRR:s verksamhetsområde 
av verksamheter inom handels-, industri-, 
och tjänstesektorn. 

Detta påverkar också i hög grad mängd 
och sammansättning på avfallet från 
verksamheter. 

Avfall från verksamheter som inte omfat-
tas av kommunalt renhållningsansvar eller 
producentansvar uppstår främst inom 
industrin men till viss del även inom han-
del och tjänstesektorn. 

Exempel på avfallsflöden som kan vara 
betydande är:

• Livsmedelsavfall från 
livsmedelsproduktion (till 
exempel Guldfågeln samt 
lantbruksverksamhet)

• Mineraliskt avfall från stenindustri

• Avfall från industri (till exempel 
Scania och SAFT)

• Trärester (till exempel Kährs och 
Södra Timber)

• Avfall från glas-, pappers- och 
verkstadsindustri

Annat avfall som bör nämnas är olika ty-
per av avfall från bygg- och anläggnings-
verksamhet innefattande överskottsmas-
sor där en del kan vara förorenade och 
därför kräva särskilt omhändertagande.

Exempel på verksamheter där KSRR eller 
kommunala bolag är verksamhetsutö-
vare och som är av större betydelse ur 
ett avfallsperspektiv är de kommunala 
reningsverken samt Kalmar Energis och 
Oskarshamns Energis kraftvärmeanlägg-
ningar, vilka genererar slam respektive 
aska och slagg. 

3.4 Jämförelse med andra kommuner
Texten uppdateras i samband med att 
Avfall Webb uppdateras med senaste data 
för 2019.
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3.5 Mat-och restavfallets sammansättning

KSRR genomförde under september och oktober 2019 plockanalyser 
på hushållens mat-och restavfall inom medlemskommunerna. 

Plockanalyserna genomfördes inom 
ramen för arbetet med avfallsplanen 
och syftet var att fastställa avfallets 
sammansättning. 

Resultatet från plockanalyserna har legat 
till grund för diskussioner om mål och 
åtgärder i avfallsplanen och resultatet 
kommer även att i vissa fall verka som 
utgångspunkt för uppföljning av målen i 
avfallsplanen.

Plockanalyserna skulle besvara följande
• Hur mycket mat-och restavfall 

genererar hushållen i kilogram per 
hushåll och vecka fördelat på olika 
fraktioner?

• Hur ser sammansättningen av 
hushållens mat-och restavfall ut i 
procent?

Från respektive medlemskommun 
samlades två prover in, baserat på bebyg-
gelsekategori. 

Ett prov bestod av mat-och restavfall från 
villahushåll och ett från lägenhetshushåll 
och alla typer av verksamheter exkludera-
des vid avfallsinsamlingen. 

Insamlingen av provet från Oskarshamn 
kommuns lägenhetshushåll skedde från 
UWS (Underground Waste System), un-
derjordsbehållare för avfall. 

Övriga prover samlades in från sopkärl. 
Totalt omfattade plockanalysena tio 
prover, totalt ca 32 ton mat-och restavfall, 
varav drygt 8 ton analyserades. 

Avfallet som ingick i analyserna utgjordes 
av hushållens mat-och restavfall, d.v.s. en 
blandning av matavfall (gröna påsar) och 
restavfall. 

Metoden som har använts för att genom-
föra plockanalyserna är Avfall Sveriges 
manual 2017:31, ”Manual för plockanalys 
av hushållens kärl- och säckavfall”. Mat-
avfallet har sorterats i 20 fraktioner och 
restavfallet i 32 fraktioner.

Resultaten från plockanalysen redovisas 
i Figur 1 till Figur 4, som visar genere-
ringstakten och sammansättningen 
för restavfallet respektive matavfallet i 
respektive medlemskommun och som ett 
genomsnitt för KSRR, fördelat på bebyg-
gelsekategori.
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Av resultaten kan bland annat utläsas
• KSRR:s genomsnittsvilla genererar 

nästan dubbelt så mycket restavfall 
som KSRR:s genomsnittslägenhet. 
Fastighetsnära insamling av 
förpackningar förekommer inom 
KSRR:s lägenheter, vilket delvis kan 
förklara varför villorna genererar 
mer restavfall per vecka.

• Potentialen för att öka material- 
återvinningen från restavfallet är 
stor. I restavfallsfraktionen är det 
bara 38% respektive 41% avavfallet 
som faktiskt är restavfall, i KSRR:s 
genomsnittsvilla respektive genom-
snittslägenhet.  

Drygt en femtedel av restavfallet 
består av matavfall som 
borde sorteras i den gröna 
matavfallspåsen.  

Det finns även stor potential att öka 
materialåtervinnigen för tidningar 
och förpackningar, då restavfallet 
består av 36% respektive 32% 
tidningar och förpackningar, i 
KSRR:s genomsnittsvilla respektive 
genomsnittslägenhet.

• Farligt avfall och elektronik 
förekommer fortfarande i 
restavfallet, i låg andel. Det visar 
att det fortsatt finns ett behov för 
KSRR att fokusera på åtgärder för att 
minska restavfallets farlighet.

• KSRR:s genomsnittslägenhet 
genererar ca 40% mindre matavfall 
än KSRR:s genomsnittsvilla.  
Det finns dock stora variatoner 
inom medlemskommunerna – 
exempelvis i Torsås kommun 
genererar lägenhetshushållet mer 
matavfall än villahushållet. 

• Felsorteringen i matavfallsfraktionen 
är dock generellt sett större i 

lägenhetshushåll än i villahushåll – 
vilket bland annat förklarar varför 
lägenhetshushåll i Torsås har större 
insamlad mängd matavfall än 
villahushåll.

• Andelen onödigt matavfall i 
matavfallsfraktionen är 12% 
respektive 11% för KSRR:s 
genomsnittsvilla respektive 
genomsnittslägenhet.  

En ökad medvetenhet och 
bättre planering hos hushållen 
skulle således kunna minska 
matavfallsmängden, om det 
onödiga matavfallet istället 
konsumerades.

• Källsorteringsgraden, andelen av 
den totala mängden matavfall (i 
både matavfallsfraktionen och 
restavfallsfraktionen) som har 
sorterats som matavfall, är 81% för 
KSRR som helhet.

För detaljerad data från genomförda 
plockanalyser se rapport ”Plockanalysresultat 
av hushållsavfall från fem kommuner inom 
KSRR” bilaga.
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Figur 1
Avfallsgenerering och sammansättning av restavfall inom KSRR:s medlems-
kommuner och ett genomsnitt för KSRR, fördelat på bebyggelsekategori.

Figur 2 
Matavfall insamlat i grön påse, inom KSRR:s medlemskommuner och  
genomsnitt för KSRR. Genereringstakt i kg per vecka och hushåll.
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Figur 4
Matavfallets sammansättning, genomsnitt för KSRR.

Figur 3
Restavfallets sammansättning, genomsnitt för KSRR.

Om jämförelse görs med föregående plockanalys, som genomfördes 
2012-2013, kan följande sägas om KSRR:s genomsnittshushåll:

• Den totala mängden kärlavfall 
(restavfall och matavfall) har 
sedan 2012 minskat med ca 1,9 
kg per vecka och hushåll för 
villahushåll och ökat marginellt för 
lägenhetshushåll, ca 0,2 kg per 
vecka och hushåll.

• Den totala mängden matavfall 
har sedan 2012 minskat med ca 
1,7 kg per vecka och hushåll för 

villahushåll och minskat marginellt 
för lägenhetshushåll, med ca 0,3 kg 
per vecka och hushåll. 

• För plockanalysen 2019 återfinns 
matavfall i båda kärlavfallets 
fraktioner (mat-och restavfall).
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4. Insamling och behandling
I nedanstående kapitel beskrivs kortfattat avfallshanteringen, det 
vill säga uppkomst av avfall, insamling och hur det återvinns eller 
bortskaffas. Beskrivningen fokuserar på kommunalt renhållningsansvar. 
Ett avsnitt finns om hantering av avfall som omfattas av 
producentansvar, samt en översiktlig beskrivning av verksamhetsavfall.

Beskrivningen fokuserar på det 
avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar. Ett särskilt avsnitt finns 
om hantering av avfall som omfattas av 
producentansvar. 

Beskrivningen av hanteringen av avfall 
från verksamheter görs översiktligt då 

avfallet inte omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar och därmed hanteras 
av flera olika aktörer.

Indelningen av avfallet i kategorier görs 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i en kommunal avfallsplan.

4.1 Avfall som omfattas av  
kommunalt renhållningsansvar

4.1.1 Mat-och restavfall
Mat-och restavfallsamlas huvudsakligen 
in i kärl för brännbart hushållsavfall samt 
matavfall. Insamling utförs i egen regi. 

Allt insamlat brännbart avfall 
bearbetas eller omlastas på KSRR:s 
avfallsanläggningar för vidare transport 
till energiutvinning. Matavfallet bearbetas 
till matavfallsslurry för transport till 
samarbetspartners för produktion av 
biogödsel och biogas.

Insamling sker normalt varannan vecka. 
Från fritidshus sker insamling under 
perioden april till oktober med variation 
av hämtningsfrekvens beroende av 
abonnemang. 

Det vanligaste abonnemanget är 140 eller 
190 liters kärl för villor och 660 liters kärl 

för lägenheter, med möjlighet att ändra 
kärlstorlek och hämtningsintervall.

Abonnenter som är boende på öar i 
Oskarshamns kommun lägger sitt avfall 
i plastsäckar som placeras vid bryggor 
för hämtning med båt av en entreprenör. 
Säckar används också på ett fåtal platser i 
Oskarshamns och Kalmars innerstad där 
kärl är omöjligt.

Inom KSRR finns även ett antal  
bottentömmande behållare för 
avfallsinsamling i första hand mot 
flerfamiljsbostäder.

Hemkompostering av matavfall 
förekommer i samtliga kommuner.
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4.1.2 Grovavfall

Grovavfall från hushåll lämnas i huvudsak vid stationära och mobila 
återvinningscentraler. Verksamheters grovavfall kan mot avgift lämnas 
på återvinningscentralerna. Det är även möjligt att hyra container eller 
beställa hämtning av grovavfall.

Transporterna från återvinningscentra-
lerna samt hämtning av grovavfall utförs 
av entreprenör. 

Materialet transporteras för vidare 
behandling och sortering vid KSRR:s 
avfallsanläggningar eller till mottagare 
återvinningsmaterial. 

Deponirest deponeras i första hand på 
Moskogens avfallsanläggning.

Trädgårdsavfall lämnas på återvinnings-
centralerna. Det finns även fastighetsnära 
insamling av trädgårdsavfall. Grövre 
trädgårdsavfall flisas och transporteras 
vidare till en förbränningsanläggning. 
Gräsklipp och liknande trädgårdsmaterial 
komposteras.

Hemkompostering av trädgårdsavfall 
förekommer i samtliga kommuner.

4.1.3 Latrinavfall 
Latrinavfall från hushåll samlas in i 23 
liters latrinkärl varannan vecka eller var 
fjärde vecka, främst från fritidshus. 

Latrinkärlen transporteras till Moskogens 
eller Storskogens avfallsanläggning för 
mellanlagring och efter tömning av kärlen 

transporteras det till ett avloppsrenings-
verk. De tömda latrinkärlen skickas till 
energiåtervinning.

Hemkompostering av latrin förekommer i 
samtliga kommuner.

4.1.4 Slam

Slam från hushåll och verksamheter och som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar uppstår i enskilda avloppsanläggningar och i 
fettavskiljare. 

Slam från hushåll och verksamheter och 
som omfattas av kommunalt renhåll-
ningsansvar uppstår i enskilda avloppsan-
läggningar och i fettavskiljare.

Det finns cirka 10 000 enskilda avlopps-
anläggningar och hämtning av slam sker 
med entreprenör. Slammet transporteras 
till avloppsreningsverken i Färjestaden, 
Kalmar, Oskarshamn och Nybro för be-
handling. 

I Färjestaden förtjockas och avvattnas 
slammet innan det komposteras för att 
slutligen användas till sluttäckning av de-
ponin i Kastlösa. I Kalmar rötas slammet 

innan det avvattnas och sprids på åker-
mark. Gasen förädlas till fordonsbränsle. 
I Nybro förtjockas slammet och leds 
till vassbäddar. Slam från fettavskiljare i 
Oskarshamn går liksom slam från enskilda 
avlopp till rötning för värmeproduktion 
och rötresten omhändertas av entrepre-
nör.

Slam från fettavskiljare från verksamheter 
samlas in av entreprenör och transporte-
ras till Kalmar biogas för rötning. Rötres-
ten går till jordbruket och gasen förädlas 
till fordonsgas. Slam från fettavskiljare i 
Oskarshamn går liksom slam från enskilda 
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avlopp till rötning för värmeproduktion 
och rötresten används som en resurs.

Tömning av slam i slamavskiljare och 
sluten tank sker minst en gång per år. An-

läggningar med låg belastning kan efter 
ansökan få tömning vartannat år. Töm-
ning sker i enlighet med abonnemang 
eller på beställning.

4.1.5 Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll samlas in 
vid återvinningscentraler. Insamlat 
farligt avfall transporteras av en-
treprenör till behandling.

4.2 Avfall som omfattas av producentansvar

Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten 
samt emballage samlas in och återvinns när den är förbrukad. 

Lagstiftningen om producentansvar inne-
bär även en skyldighet för konsumen-
terna att källsortera och lämna tillbaka 
förbrukade varor och förpackningar. 

Syftet med producentansvaret är att 
uppnå en miljöanpassad produktutveck-

ling, därigenom öka resurshushållningen 
och minska miljöbelastningen.

Idag finns producentansvar för tidningar, 
förpackningar (wellpapp, kartongför-
packningar, plastförpackningar, träför-
packningar, metallförpackningar och 
glasförpackningar), däck, batterier, bilar, 
elavfall och läkemedel.

4.2.1 Tidningspapper och förpackningar 
Tidningspapper och förpackningar från 
hushåll samlas idag i huvudsak in genom 
återvinningsstationer, med möjlighet att 
även lämna det på återvinningscentraler. 
Fastighetsnära insamling

vid flerfamiljsbostäder förekommer i 
stor utsträckning. KSRR erbjuder mot 
avgift villaföreningar, bostadsbolag och 
bostadsrättsföreningar abonnemang för 
fastighetsnära hämtning av återvinnings-
material. För insamlade tidningar och 

förpackningar sker i huvudsak materialå-
tervinning.

Från 2021 införs bostadsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. Målsätt-
ningen är att öka återvinning och uppnå 
de nationella återvinningsmålen. 

I förordningen anges att där så är möjligt 
ska insamlingen samordnas med det 
kommunala hushållsavfallet. Från 2025 
ska 100 % av bostadsfastigheter ha en 
bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper.  

4.2.2 Däck

Däck från hushåll samlas in via återför-
säljare samt på återvinningscentraler. 
Däcken transporteras och omhändertas 
av Svensk Däckåtervinning AB. Däck på 

fälg hanteras på entreprenad för återvin-
ning. Däck omhändertas mestadels till 
energiåtervinning alternativt genom 
materialåtervinning.
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4.2.3 Batterier 

Småbatterier från hushåll samlas in via ett 
flertal platser, mestadels i batteriholkar på 
återvinningscentraler och återförsäljare. 

För flerfamiljsbostäder erbjuder KSRR ett 
kärl för insamling av batterier, ljuskällor 
samt småelektronik. 

Villor och fritidshus har möjlighet att 
lägga batterier på locket till sopkärlet i 
samband med tömningen. Småbatte-

rierna sorteras, materialet separeras och 
materialåtervinns samt går till energiåter-
vinning.

Blybatterier tyngre än tre kg samlas in via 
återförsäljare eller återvinningscentraler. 

Blybatterierna transporteras till en anlägg-
ning som demonterar batterierna och 
utvinner blyet. Batterierna omhändertas 
av entreprenör.

4.2.4 Bilar
Övergivna skrotbilar på kommunal mark 
faller under kommunalt renhållningsan-
svar, om skrotbilen bedöms utgöra en 
olägenhet. 

På enskild mark eller tomtmark är det 
markägaren som ansvarar för att den 
förvaras säkert ur miljösynpunkt. På 
allmän vägmark, det vill säga allmänna 
vägar utanför tätort samt parkeringsfickor 

och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
eller Kommunen ansvarig för skrotbilar. 
Beslut om att flytta fordonsvrak får med-
delas och verkställas av dessa. 

Med fordonsvrak menas fordon som är i 
dåligt skick, övergivet samt har ett mycket 
lågt värde. Efter insamling återanvänds 
vissa delar av bilen, andra materialåter-
vinns och en liten del förbränns.

4.2.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter  
Avfall från elektriska och elektroniska pro-
dukter (elavfall) från hushåll och mindre 
verksamheter samlas in via återvinnings-
centralerna. 

Lågenergilampor och lysrör lämnas till 
återvinningscentraler eller till försäljnings-

ställen. Insamling sker av KSRR och avtal 
med El-Kretsen, som ombesörjer omhän-
dertagandet. I

nsamlat elavfall sorteras, demonteras 
och materialåtervinns. En mindre del 
förbränns.

4.2.6 Läkemedel
Överblivna läkemedel lämnas till apotek. 
Kasserade kanyler och sprutor lämnas 
till apotek eller  till återvinningscentraler, 
förpackat i godkänd förpackning 
tillhandahållen av apoteken.
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4.3 Övrigt avfall

Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
eller producentansvar utgörs av avfall från industrier och andra 
verksamheter. Avfallet samlas in via entreprenörer på uppdrag av den 
enskilda verksamheten och transporteras till en av verksamheternas 
avtalade anläggningar för omhändertagande.

4.3.1 Övrigt avfall från kommunal verksamhet
Övrigt avfall från kommunala verksamhe-
ter uppstår främst vid avloppsreningsver-
ken, kommunala bostadsbolag samt vid 
halk- och snöbekämpning.

Avloppsreningsverken ger upphov till av-
fall i form av grovrens och slam. Grovrens 
tvättas och transporteras till Moskogen 
för omlastning och vidare till energiåter-
vinning. 

Avloppsvattnet behandlas med mekanisk, 
biologisk och kemisk rening innan utsläpp 
till recipient. Kalmar kommuns slam är 
REVAC-certifierat och sprids på åkermark. 
Mörbylångas slam komposteras och 
används till att täcka en deponi. 

Nybros slam pumpas till vassbädd. Torsås 
slam transporteras till Norrköping för 
täckning av deponi. Slam som uppkom-
mer i reningsverket i Oskarshamn (Erne-
mar), Kristdala och Bockara förtjockas 
och rötas i Ernemars rötkammare för 
värmeproduktion. 

Det rötade slammet centrifugeras och 
rejektvattnet avskiljs och förs samman 

med det inkommande avloppsvattnet. 
Rötresten omhändertas av entreprenör. 
Det finns även ett reningsverk i Figeholm. 
Detta slam håller en högre kvalitet och 
skickas efter mellanlagring på Storsko-
gens avfallsanläggning till entreprenör.

Bostadsbolagen ger upphov till bygg- och 
rivningsavfall samt park- och trädgårdsav-
fall och annat avfall från fastighetsskötsel.

Halk- och snöbekämpning ger upphov till 
avfall. Grus och sand samlas in och åter-
används. Snö blandat med grus och sand 
samlas in och transporteras till snöupplag. 

Smältvattnet leds ut genom diken på 
dagvattennätet och vidare till Östersjön. 
I Oskarshamn läggs insamlad snö på en 
snötipp. Där smältvattnet leds genom en 
damm, passera en oljeavskiljare och leds 
vidare ut till recipient.
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4.3.2 Avfall från verksamheter

Verksamheter ska tillse att avfall som inte omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. 

Svårigheten att få fram uppgifter om detta 
avfall gör att KSRR:s kunskap om avfalls-
mängder och flöden är ofullständig.

Alla handels- och industriföretag måste 
idag källsortera sitt avfall. Först sorteras 
farligt avfall ut och lämnas separat. 

Flertalet företag sorterar ut återvinnings-
bart avfall och alla företag har skyldighet 
att sortera ut material som anges i 
förordningen om producentansvar. Det 
avfall som återstår delas slutligen upp i 
brännbart och icke brännbart avfall. 

Avfallet hanteras i traditionella avfallsbe-
hållare, exempelvis kärl eller containrar, 
och transporteras till mottagande an-
läggningar för sortering, behandling och 
återvinning.

Avfall från verksamheter som omfattas 
av producentansvar (tex. förpackningar, 
tidningar, elektronik m.m.) ska hanteras 
och omhändertas enligt producenternas 
anvisningar

Kraftvärmeanläggning ger upphov till av-
fall i form av askor och slagg. Askor som 
uppkommit vid förbränning levereras till 
avfallsanläggningar där de behandlas eller 
deponeras.

Bygg- och rivningsavfall ska i första hand 
källsorteras vid byggplats alternativt ef-
tersorteras vid en avfallsanläggning. 
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5. Anläggningar för återvinning 
och bortskaffande av avfall
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som 
nyttjas för hantering av avfall från KSRR. I bilaga 2 till avfallsplanen 
redovisas en sammanställning med nyckeluppgifter om alla 
anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall inom regionen.

5.1 Anläggningar inom regionen

5.1.1 Moskogens avfallsanläggning 

Moskogens avfallsanläggning är en anläggning för mellanlagring, 
behandling och deponering av avfall (både icke farligt samt farligt avfall). 

KSRR arrenderar hela avfallsanläggningen 
av Kalmar kommun och hyr ut del av 
ytan till ISAB. KSRR har ett helägt bolag, 
Moskogen Miljö AB (MOSAB), vilket driver 
verksamheten på Moskogens avfallsan-
läggning. 

Kalmar kommun har en gammal deponi 
inom området, vilken delvis är sluttäckt 
och ska vara fullständigt sluttäckt 2025. 
All avfallsverksamhet inom området om-
fattas av KSRR:s miljötillstånd.

På anläggningen finns följande delar:

Sorteringsanläggning: 
Optisk sortering av mat och restavfall, för-
behandling av matavfall till biogasslurry, 
tillverkning av avfallsbränsle av restavfall, 
grovavfall samt verksamhetsavfall.

Ytor för mellanlagring: 
Bl.a. hushållsopor, glas, trädgårdavfall, 
grenar, trä, förorenade jordar/massor i 
väntan på provtagning med mera.

Ytor för behandling: 
Krossning/flisning av grenar, trä, 
kompostering av trädgårdsavfall, 
avvattning av oljeförorenade massor.

Ytor för omlastning: 
Bland annat impregnerat trä, aska, 
tidningar och glasförpackningar.

Ultrafilteranläggning: 
Rening av oljeförorenat vatten från 
tvättrännor och oljeavskiljare.

Deponi för icke farligt avfall: 
Bl.a. isolering, asbest, förorenade massor/
saneringsavfall.

Deponi för farligt avfall: 
Förorenade massor/saneringsavfall.

Industrisortering Sydost AB (ISAB): 
Mellanlagring, sortering och krossning 
av bygg- och industriavfall och viss 
del hushållsavfall. Krossning/flisning av 
träavfall.
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Figur 7       
Översiktlig karta över Moskogens avfallsanläggning.
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5.1.2 Storskogens avfallsanläggning

Storskogens avfallsanläggning är en anläggning för mellanlagring, 
behandling och deponering av avfall (både icke farligt samt farligt avfall). 

Inom Storskogens avfallsanläggning 
verkar i nuläget tre verksamhetsutövare: 
KSRR/MOSAB, Oskarshamns kommun 
och hamnsaneringsprojketet (även det 
Oskarshamns kommun). 

KSRR arrenderar del av anläggningen av 
Oskarhamns kommun. 

All avfallsverksamhet inom Storskogens 
avfallsanläggning omfattas av Oskars-
hamns kommuns miljötillstånd.

På anläggningen finns följande delar:

Ytor för mellanlagring och 
omlastning:
Bland annat för hushållsopor, 
trädgårdavfall, grenar, trä med mera..

Ytor för behandling: Krossning/
flisning av grenar, trä, avvattning 

av flytande avfall från Bland annat 
rännstensbrunnar (icke farligt avfall).

Återvinningscentral: För i huvudsak hus-
hållens grovavfall och farliga avfall. Avfall i 
mindre mängd tas emot från företag.

Deponi för icke farligt avfall: 
Bland annat isolering, asbest, förorenade 
massor/saneringsavfall.

Deponi för farligt avfall: 
Denna drivs i Oskarhamns kommuns regi 
och har fram till nu enbart nyttjats för 
att deponera förorenade muddermassor 
från hamnen i Oskarshamn. Muddringen 
är färdigställt och deponin planeras av 
sluttäckas inom kort. 
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Figur 8       
Översiktlig karta över Storskogens avfallsanläggning.
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5.1.3 Övriga avfallsanläggningar

Nedan beskrivs översiktligt de avfallsanläggningar som bedöms som 
de viktigaste (utöver Moskogen och Storskogens avfallsanläggning) 
för avfallshanteringen inom KSRR:s verksamhetsområde. Övriga 
avfallsanläggningar redovisas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter i 
bilaga 2 till avfallsplanen.

Kalmar Biogas
Anläggningen behandlar flytande 
slakteriavfall, gödsel, vassle, potatisskal 
och fett från fettavskiljare. Av detta fås två 
produkter - biogas och biogödsel.

 Biogasen tillsammans med rågasen 
från avloppsreningsverket uppgraderas 
till fordonsgas och används avbussar, 
sopbilar och personbilar. 

Biogödseln är produktcertifierad enligt 
SPCR 120 och sprids på åkermark 
omkring Kalmar.

MORE Biogas Småland AB
Biogasanläggning belägen ca 1 mil norr 
om Kalmar. Samrötningsanläggning för 
gödsel och matavfallssubstrat. 

Anläggningen producerar färdigkompri-
merad fordonsgas och biogödsel.

Cementa i Slite
Cementas fabrik i Slite på Gotland 
använder avfallsbränsle, som KSRR 
producerar, till sina cementugnar som 
ett led att ersätta fossila bränslen i sin 
produktion.

Stena
Mottagning och sortering av avfall för 
återvinning såsom skrot, papper och 

plast. Mottagning, sortering och viss 
fragmentering av elavfall. 

Anläggningarna är belägna i Kalmar, 
Nybro och Oskarshamn. Anläggningen 
i Nybro hanterar och mellanlagrar även 
betydande mängder farligt avfall.

Skrotfrag
På anläggningen sker mottagning och 
demontering av bilar för återvinning samt 
mottagning, sortering och mellanlagring 
av metaller (koppar, aluminium och stål) 
och järnskrot. 

Anläggningen är belägen i Kalmar och 
Oskarshamn.

Ragnsells i Oskarshamn
Företaget samlar in, behandlar och 
återvinner avfall och restprodukter från 
näringsliv, organisationer och hushåll 
över hela Sverige. 

Anläggningen hanterar och mellanlagrar 
även betydande mängder farligt avfall.

Kraftvärmeverk Nybro
I Nybro finns ett kraftvärmeverk som kan 
förbränna olika slags avfall och generera 
el samt fjärrvärme. 

Anläggningen är viktig för regionen, då 
det är långt till övriga kraftvärmeverk som 
kan förbränna avfall.
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5.1.4 Återvinningscentraler i regionen

Inom KSRR finns 11 återvinningscentraler (ÅVC:er), varav tre är 
obemannade. Utöver dessa finns nio uppställningsplatser för en mobil 
så kallad mini-ÅVC fördelat enligt tabell 7:

Kommun ÅVC, bemannade, 
öppet 7 dagar per vecka

ÅVC, obemannade, 
öppet 7 dagar per 
vecka

ÅVC, bemannade, 
öppet 3 dagar 
per vecka

Mini-ÅVC, beman-
nade, öppet 1 gång 
per månad

Mån-tors 8.00-19.00
Fre 8.00-16.00
Lör-sön 9.00-16.00

Mån-sön: 8.00-20.00 Tis, tor 9.00-19.00
Sön 9.00-16.00

En dag/månaden 
16.00-18.00

Kalmar Kalmar Läckeby, Melltorp Påryd

Mörbylånga Färjestaden Mörbylånga Degerhamn

Nybro Nybro Alsterbro Bäckebo Orrefors 
Örsjö

Torsås Torsås Gullabo

Oskarshamn Oskarshamn/Storskogen Figeholm 
Kristdala

Bockara 
Misterhult
Påskallavik

Figur 9       
Karta över lokaliseringen av återvinnings-
centraler inom Kalmar, Mörbylånga, 
Nybro och Torsås kommun.
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Kalmar Färjestaden Nybro Torsås Läckeby Melltorp Mörbylånga Storskogen Alsterbro Figeholm Kristdala Totalt per 
fraktion

Brännbart 1389,08 778,26 744,26 344,14 247,74 202,26 143,48 729,02 35,32 146,18 42,28 4 802,02

Sorterbart 286,96 174,70 152,30 89,94 70,56 41,06 24,44 155,90 995,86

Grenar 973,24 747,82 112,50 365,31 227,72 212,14 117,20 1494,00 17,52 51,98 17,72 4 337,15

Trä 2826,66 2659,57 1277,00 812,34 525,84 421,88 260,00 1753,00 49,36 148,76 87,64 10 822,05

Trädgårdsavfall 686,90 1095,00 835,74 273,38 157,54 142,34 175,20 480,15 7,82 0,66 3 854,73

Schaktmassor 1903,02 902,10 1075,12 406,50 356,84 212,14 133,38 687,67 12,52 62,02 22,06 5 773,37

Metall 768,36 490,12 502,40 238,28 166,54 121,64 91,64 530,98 21,48 5,18 5,14 2 941,76

Textil 168,15 69,20 77,67 43,93 24,65 20,84 10,78 66,66 0,90 1,62 1,80 486,19

Däck  60,65 29,34 39,73 32,35 20,68 19,19 11,90 60,14 0,84 274,82

Däck på fälg 43,90 39,14 27,44 24,08 10,74 6,80 7,14 42,48 1,10 202,82

Well 326,04 145,56 132,48 63,98 45,74 33,94 39,06 154,43 941,23

Bilbatterier 25,98 7,77 9,31 11,17 6,40 4,71 1,86 25,83 93,03

Småbatterier 12,03 2,79 4,58 2,43 1,30 1,68 0,43 5,70 30,92

Kyl/frys 135,30 48,30 59,95 30,60 12,85 13,60 10,40 73,35 384,35

Vitvaror 173,99 70,33 91,69 41,43 24,03 19,79 11,75 74,24 507,26

Ljuskällor 5,31 1,52 2,00 0,91 0,49 0,30 0,20 2,08 12,82

Lysrör 5,09 1,64 1,62 0,84 0,38 0,23 0,19 3,26 13,26

Diverse elektronik 333,58 128,63 170,53 86,31 51,73 44,03 21,80 192,33 3,58 1 032,51

Tryckimpregnerat trä 357,68 251,90 120,10 97,92 102,02 74,18 22,02 176,42 6,34 32,38 7,04 1 248,00

Övrig FA 88,54 55,66 62,69 35,55 26,18 21,12 9,64 87,10 3,64 4,42 394,52

Asbest 4,52 12,86 4,36 4,18 2,98 28,90

Gips 195,84 95,72 92,04 46,18 36,40 35,48 13,80 29,50 4,00 548,96

Totalt per ÅVC 10 770,81 7 807,92 5 595,75 3 051,75 2 116,35 1 649,35 1 106,32 6 827,22 154,90 458,30 188,09 39 726,53
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Kalmar Färjestaden Nybro Torsås Läckeby Melltorp Mörbylånga Storskogen Alsterbro Figeholm Kristdala Totalt per 
fraktion

Brännbart 1389,08 778,26 744,26 344,14 247,74 202,26 143,48 729,02 35,32 146,18 42,28 4 802,02

Sorterbart 286,96 174,70 152,30 89,94 70,56 41,06 24,44 155,90 995,86

Grenar 973,24 747,82 112,50 365,31 227,72 212,14 117,20 1494,00 17,52 51,98 17,72 4 337,15

Trä 2826,66 2659,57 1277,00 812,34 525,84 421,88 260,00 1753,00 49,36 148,76 87,64 10 822,05

Trädgårdsavfall 686,90 1095,00 835,74 273,38 157,54 142,34 175,20 480,15 7,82 0,66 3 854,73

Schaktmassor 1903,02 902,10 1075,12 406,50 356,84 212,14 133,38 687,67 12,52 62,02 22,06 5 773,37

Metall 768,36 490,12 502,40 238,28 166,54 121,64 91,64 530,98 21,48 5,18 5,14 2 941,76

Textil 168,15 69,20 77,67 43,93 24,65 20,84 10,78 66,66 0,90 1,62 1,80 486,19

Däck  60,65 29,34 39,73 32,35 20,68 19,19 11,90 60,14 0,84 274,82

Däck på fälg 43,90 39,14 27,44 24,08 10,74 6,80 7,14 42,48 1,10 202,82

Well 326,04 145,56 132,48 63,98 45,74 33,94 39,06 154,43 941,23

Bilbatterier 25,98 7,77 9,31 11,17 6,40 4,71 1,86 25,83 93,03

Småbatterier 12,03 2,79 4,58 2,43 1,30 1,68 0,43 5,70 30,92

Kyl/frys 135,30 48,30 59,95 30,60 12,85 13,60 10,40 73,35 384,35

Vitvaror 173,99 70,33 91,69 41,43 24,03 19,79 11,75 74,24 507,26

Ljuskällor 5,31 1,52 2,00 0,91 0,49 0,30 0,20 2,08 12,82

Lysrör 5,09 1,64 1,62 0,84 0,38 0,23 0,19 3,26 13,26

Diverse elektronik 333,58 128,63 170,53 86,31 51,73 44,03 21,80 192,33 3,58 1 032,51

Tryckimpregnerat trä 357,68 251,90 120,10 97,92 102,02 74,18 22,02 176,42 6,34 32,38 7,04 1 248,00

Övrig FA 88,54 55,66 62,69 35,55 26,18 21,12 9,64 87,10 3,64 4,42 394,52

Asbest 4,52 12,86 4,36 4,18 2,98 28,90

Gips 195,84 95,72 92,04 46,18 36,40 35,48 13,80 29,50 4,00 548,96

Totalt per ÅVC 10 770,81 7 807,92 5 595,75 3 051,75 2 116,35 1 649,35 1 106,32 6 827,22 154,90 458,30 188,09 39 726,53

Tabell 8
Insamlade mängder avfall på  
återvinningscentralerna i alla medlemskom-
muner 2019, ton. 

Källor: Vågdata från Moskogen, vågdata 
från Storskogen, samt uppgifter från mot-
tagningsanläggningar och entreprenörer.

5.1.5 Återvinningsstationer
Inom KSRR finns 82 återvinningsstationer, 
varav 32 i Kalmar kommun, 19 i Oskars-
hamns kommun, 12 i Mörbylånga kom-
mun, 14 i Nybro kommun och 5 i Torsås 
kommun för insamling av hushållens 

förpackningsmaterial och tidningar. På 
en del stationer finns även batteriholkar 
och vid några med tillstånd klädinsamling. 
Återvinningsstationerna är placerade på 
allmänna platser.

5.2 Anläggningar utanför regionen

Utanför regionen finns flera anläggningar som används för återvinning 
och bortskaffande av avfall från KSRR. 

De viktigaste av dessa anläggningar är:

• Förbränningsanläggningen i 
Hässleholm, Eksjö och Västervik

• Behandlingsanläggningar för 
farligt avfall

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett 
antal anläggningar för återvinning av 

industriavfall eller avfall som omfattas av 
producentansvar. 

Sådana anläggningar kan vara till exempel 
sorteringsanläggningar, industrier som 
använder återvunna materialråvaror i 
produktionen (glasbruk, pappersbruk 
etcetera) samt förbränningsanläggningar.
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6. Kundnöjdhet och attityder
KSRR:s uppdrag är att hantera kommunalt avfall från hushåll och 
hantera avfallet så att det sker en förflyttning uppåt i avfallstrappan. För 
att vi skall lyckas i vårt uppdrag behöver användarna av avfallssystemet 
vara nöjda med oss och uppleva att vi erbjuder god service som 
underlättar för dem i deras vardag.

Avfallssystemet förutsätter hushållens 
medverkan att källsortera och därför är det 
viktigt att KSRR erbjuder god service som 
gör det lätt för användarna att göra rätt. 

En viktig del är dels att hushållen upplever 
systemet som trovärdigt, det vill säga de 
olika avfallsslagen tas omhand och återvinns 
på ett miljöriktigt sätt, dels att hushållen 
medverkar till en avfallsminimering genom 
en mera hållbar och medveten livsstil. 

För att uppfylla KSRR:s servicegrad kom-
mer vi ha fortsatt fokus på att anpassa vår 
verksamhet efter användarnas behov och 
på att effektivisera vår verksamhet. 

Genom att kommunicera, informera och 
utbilda skapar vi förtroende hos hushål-
len att vi tar om hand om avfallet på ett 
miljöriktigt sätt.

KSRR har i avfallsplan fastlagt målområ-
den, mål och strategier för planperioden 
2021-2028. Kundnöjdhetsmätningen som 

genomfördes våren 2019 ska ge svar på 
hur hushållen upplever servicekvaliteten 
av KSRR:s tjänster och hur hushållens 
attityder, kunskap och vanor gällande 
konsumtion och avfall utvecklas. 

Den ger oss även basresultat för att mäta, 
jämföra och följa upp utveckling under 
planperioden.

Kundnöjdhetsmätningen genomfördes av 
Utredarna AB på uppdrag av KSRR. Utre-
darna AB har tagit fram RentNöje-Kund-
nöjdhetsmätning® som mäter kundnöjd-
hetsdrivande faktorer. Ett slumpvis urval 
hushåll i KSRR:s fem medlemskommuner 
tillfrågades via en postal svarsinsamling i 
kombination med en webenkät.  

Antal inkomna svar var 1.237 stycken. 
Svarsfrekvensen var 50 procent och 
felmarginalen på kommunnivå på ca 6 
procent och för förbundet mindre än 3 
procent.
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Nöjdhet definieras som en upplevelse- 
baserad erfarenhet. Kundnöjdhetsmät-
ningen mäter kundnöjdhetsdrivande fak-
torer i KSRR.s tjänster gentemot hushållen 
i förbundet. 

Nöjdheten påverkas även hur KSRR:s 
upplevs som organisation. 

Som komplement till de strukturerade 
och kvantitativa svaren i enkäten under-

söktes därför även attityden gentemot 
KSRR som organisationen där hushållen 
med egna ord fick beskriva KSRR. 

Ordmolnet visar orden som hushållen 
beskriver KSRR med. Ju oftare ett ord 
nämndes desto större visas det. Många av 
KSRR:s värdeord finns med i ordmolnet, 
vilket visar att på hushållen uppfattar 
KSRR så som förbundet strävar efter och 
att KSRR ”lever som man lär”.

De viktigaste resultaten av kundnöjdhetsmätningen i Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kopplat till målområdena 

kan sammanfattas enligt följande:

Avfallsminimering hushåll
Kundnöjdhetsmätningen visar att ca 72% 
av hushållen i förbundet instämmer i 
påståendet att den egna avfallsmängden 
påverkar den totala mängden avfall. 

Andelen hushåll som instämmer i 
påståendet på kommunnivån är högst i 
Mörbylånga med 79% och lägst i Oskars-
hamn, där 68% av hushållen instämmer i 
påståendet.

Sedan undersökningen 2016 har det skett 
förändringar. 2019 anger ca 61% av hus-
hållen i förbundet att de under de senaste 
åren medvetet har valt att ändra eller mins-
ka konsumtionen för att minska mängden 
avfall. Tidigare var andelen 47,5%. 

Högst andel återfinns i Nybro med ca 64%, 
lägst andel i Torsås med ca 58%. När det 
gäller aktiviteter för att minska mängden 
avfall anger hälften av hushållen att de kon-
sumerar mindre, 2016 var andelen 38%.

Avfallsminimering återbruk
Ett led i att öka återbruk och minska av-
fallsmängden är att andelen hushåll som 
handlar med begagnade varor ökar. Antal 
hushåll som uppger att de handlar med 
begagnade varor ska öka. 

Andelen hushåll i förbundet som anger 
att de byter och ger bort begagnade 
varor har ökat från 33% till 40% och 37% 

(tidigare 32%) anger att de köper eller 
säljer begagnade varor. 

Högst andel hushåll som anger att de 
köper eller säljer begagnat finns i Torsås 
med 42%, lägst andel i Nybro med 32%.

Hela 57% (tidigare 45%) av hushållen i 
förbundet anger att de lagar och repa-
rerar, ca 47% (tidigare 38%) anger att de 
konsumerar mindre eller köper kvalitet 
och ca 11% anger att de hyr eller lånar för 
att minska avfallsmängderna.

Nytt för NKI 2019 var frågan om hus-
hållen kommer vilja lämna saker till 
återanvändning och sannolikheten att de 
framöver kommer vilja köpa begagnade 
saker. 

För KSRR anger 84% att de framöver 
kommer lämna saker till återanvändning. 
En lägre andel med 49% anger att de 
framöver kommer köpa begagnade saker. 

Högst andel som kan tänka sig att lämna 
saker till återanvändning finns i Kalmar 
med 86% och lägst i Mörbylånga och 
Oskarshamn med 82%, högst andel som 
kommer vilja köpa begagnade saker finns 
i Mörbylånga med 53%, lägst i Oskars-
hamn med 46%.
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Ökad återvinning
Tillväxten och konsumtionen i dagens 
samhälle ökar allt mer och med den följer 
även avfallsmängderna. Genom att käll-
sortera avfallet där det uppkommer bidrar 
hushållen med sin sortering att olika 
material kan tas tillvara och vi sparar både 
energi och naturresurser genom att vi kan 
använda materialen flera gånger. 

Kundnöjdhetsmätningen visar att det finns 
flera olika orsaker till varför vi källsorterar. 
96% källsorterar för miljöns skull och 68%  
anger även att de källsorterar för att vara ett 
föredöme för andra. 

Mer än 95% har i kundnöjdhetsmätningen 
angett korrekt lämningsställe för grovav-
fall, förpackningar och tidningar. Kunska-
pen om att det finns en lag på att man i 
Sverige ska sortera ut förpackningar och 
tidningar kan förbättras, ca 14% känner till 

lagkravet.

Minska farligheten

För att minska avfallets farlighet är en viktig 
prioritering att öka hushållens kunskap om 
vad som är farligt avfall inklusive elavfall, 
samt var och hur man ska lämna det. 

Kundnöjdhetsmätningen visar att 84% av 
hushållen har god kunskap om vad som 
är farligt avfall och lika många är nöjda 
med lämningsmöjligheterna för farligt 
avfall. Det är en ökning på ca 4% jämfört 
med kundundersökningen som genom-
fördes 2016.

Mer än 95% har i kundnöjdhetsmätningen 
angett korrekt lämningsställe för farligt 
avfall, elektronik och överblivna läkemedel. 

Kunskapen om var överblivna läkemedel 
ska lämnas kan förbättras, ca 3% (tidigare 
5%) anger att det läggs i sopkärlet och ca 
2% (tidigare 4%) att det lämnas på återvin-
ningsstationen.

Användarfokus

Användare ska vara nöjda och vilja bidra 
till en hållbar avfallshantering. Insamlings-
systemet ska vara kostnadseffektivt, 
innovativt och präglas av hög service 
med god tillgänglighet, säkerhet och 
arbetsmiljö för användaren.  

Insamling och sortering ska vara lätt och 
förstå och tillämpa det leder till nöjda 
kunder som är mer benägna att göra rätt. 

Den upplevda servicekvaliteten i medlem-
skommunerna är hög med och det har 
skett en ökning av den upplevda nöjdhe-
ten i framför allt Oskarshamn som sedan 
2015 ingår i KSRR. 

• 93% av hushållen anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med 
hämtningen av hushållsavfallet. I 
Kalmar och Mörbylånga anger 95% 
av hushållen att de är nöjda eller 
mycket nöjda, i Oskarshamn har 
andelen nöjda eller mycket nöjda 
hushåll ökat från ca 81% till ca 90%.

• 8 av 10 hushåll anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med åter-
vinningsstationerna i kommunen.  
Andelen nöjda hushåll har ökat från 
ca 72% till 80%. Högst andel nöjda 
eller mycket nöjda hushåll återfinns 
i Torsås med 84%, i Oskarshamn har 
andelen nöjda hushåll ökat från 56% 
till 80%, i Nybro har andelen nöjda 
hushåll minskat från 85% till 78%.

• 96% hushåll är nöjda eller mycket 
nöjda med återvinningscentralerna 
i kommunen, vilket är en ökning 
med 6%. Högst andel nöjda eller 
mycket nöjda hushåll finns i Kalmar 
och Torsås med 97%, lägst andel 
i Oskarshamn med 92% 
(tidigare77%).
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• 84% (tidigare 77%) av hushållen som 
varit i kontakt med kundservice är 
nöjda eller mycket nöjda. Högst 
andel nöjda eller mycket nöjda 
hushåll finns i Kalmar med 87% 
och lägst i Oskarshamn med 76% 
(tidigare 58%).

• 71% av hushållen anger att de är 
nöjda eller mycket nöjda med infor-
mationen. Högst andel nöjda eller 
mycket nöjda hushåll finns i Nybro 
med 77%, lägst andel i Oskarshamn 
ca 66% av hushållen är nöjda eller 
mycket nöjda (tidigare 50%).

• 86% av hushållen i förbundet angav 
att de är nöjda eller mycket nöjda 
med avfallshanteringen i kommu-
nen, högst andel med 89% nöjda 
eller mycket nöjda hushåll finns i 
Kalmar med 89% av hushållen, lägst i 
Oskarshamn med 80% (tidigare 61%) 
nöjda eller mycket nöjda hushåll.

Förebygga och begränsa 
nedskräpning

De som arbetar, bor och besöker Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskars-
hamn skall inte uppleva nedskräpningen 
som ett problem.  Nedskräpningen i 
regionen ska förebyggas genom att öka 
medvetenheten hos allmänheten om 
följden av att avfall lämnas på rätt eller fel 
ställe. 

54% av hushållen anger att de upplever 
att nedskräpning är ett problem och 68% 
anser att kommunen bör göra mer för att 
komma till rätta med nedskräpningen.
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1. Inledning
Ett av kraven på en avfallsplan är att följa upp den tidigare avfallsplanen. 
Den tidigare avfallsplanen för medlemskommunerna i KSRR är från 1 juli 
2015 och var den första avfallsplanen som antogs efter att Oskarshamn 
kommun blev medlem i kommunalförbundet 1 januari 2015.

2. Uppföljning av tidigare avfallsplan
I nedanstående tabell visas en översiktlig genomgång av mål och 
åtgärder som beskrevs i KSRR:s tidigare avfallsplan (2015-2022).  
I kolumnen för status anges vilka åtgärder som är genomförda 
respektive inte genomförda.

2.1 KSRR

Sammantaget har största delen av åt-
gärderna från tidigare plan (2015-2022) 
genomförts. Resultatet av avfallsplaner-
ingen är att avfallshanteringen har blivit 
bättre och miljöpåverkan från avfallet har 
minskat. 

Fyra åtgärder är inte genomförda och 
tretton åtgärder är delvis genomförda. 

De åtgärder som är delvis genomförda är 
främst kopplade till omfattande åtgärder 
som sträcker sig över tiden bland annat 
att inventera och åtgärda de sämsta 
hämtställena, beakta avfallshanteringen 
i ett tidigt skede i samhällsplaneringen 
exempelvis i översiktsplan, detaljplan och 
bygglov samt öka tillgängligheten för 
insamling av batterier, glödlampor och 
elavfall genom fler insamlingsplatser. 

I det senare fallet visar plockanalys att 
KSRR måste vidta ytterligare åtgärder för 
att nå uppsatt mål.

En annan av de åtgärder som delvis 
har genomförts under den tidigare 
avfallsplanen är kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll Sverige Rent” 
med mätning av nivån på nedskräpning. 

Denna åtgärd kommer delvis att över-
föras till den nya avfallsplanen under 
målområdet förebygga och begränsa 
nedskräpning. 

En annan åtgärd som inte genomförts 
är att utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det gäller 
verksamhetsavfall. 

Här har ansvarsfrågan varit oklar och åt-
gärd ej längre aktuell att överföras till den 
nya avfallsplanen som främst behandlar 
kommunalt avfall.

Mål uppfyllt/åtgärder genomförda

Mål delvis uppfyllt/åtgärder delvis 
genomförda

Mål ej uppfyllt/åtgärder ej  
genomförda
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Uppföljning av tidigare avfallsplan KSRR 2015-2022

Åtgärd Målområde Tid Status Kommentar

Enkätundersökning för att mäta 
nöjdheten bland invånarna 
med avseende på insamlings-
systemet. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Människan i 
fokus

Vartannat år Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Utveckla kommunikationen 
med fastighetsägare, verksam-
heter och kommuninvånare. 

Använda nya kanaler och 
anpassa informationen efter 
behov och målgrupp.

Människan i 
fokus

Löpande Utvecklas löpande bland 
annat hålls årliga möten  
tillsammans med de 
större fastighetsägare 
samt genom Fastighetsä-
gareföreningens frukost-
möten. 

Avfallsrådgivare och 
kommunkatör har 
uppsökande verksamhet, 
deltar på möten och 
olika event. 

Kundservice tillgänglig 
via mail, telefon, chatt 
och E-tjänster med 
mera.

Utveckla tillgänglighet, kundbe-
mötande och service.

Människan i 
fokus

Löpande Utvecklas löpande i den 
dagliga verksamheten. 

Bland annat finns 
kundservice tillgänglig 
via mail, telefon, chatt 
och E-tjänster med 
mera. KSRR aktiv på olika 
sociala medier.

Identifiera behov och utveckla 
insamlingssystemet för hus-
hållsavfall för att säkra kvalitet 
och miljö samt göra det lätt för 
människor att göra rätt.

Människan i 
fokus

Löpande Infört självservice-ÅVC. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning. 

Samarbetat med Lin-
néuniversitetet för att 
utveckla system. 

Införa e-tjänster – mina sidor i 
Oskarshamn. 

Vidareutveckla e-tjänster i övriga 
medlemskommuner.

Människan i 
fokus

2015

Utveckling av ÅVC:erna, be-
hovsanpassning av öppettider 
och antalet mobila ÅVC:er.

Människan i 
fokus

Löpande Öppettider och beman-
ning anpassas löpande 
efter behov. Infört själv-
service-ÅVC.

Kontinuerligt utveckla avfalls-
hanteringen ur ett arbetsmiljö-
perspektiv.

Människan i 
fokus

Löpande Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning
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Inventera och åtgärda de säm-
sta hämtställena.

Människan i 
fokus

Löpande Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning. 

Arbetet påbörjat, inven-
tering och åtgärder sker 
löpande.

Avfallstaxa som styr mot kost-
nadseffektiva lösningar.

Människan i 
fokus

Årligen Åtgärder påbörjade. Taxa 
för underjordsbehållare 
införd.

Taggning av sopkärl och 
enskilda avloppsanläggningar 
i Oskarshamns kommun för 
avvikelseregistrering.

Människan i 
fokus

2016 Taggning av kärl genom-
fört. Taggning av enskilda 
avloppsanläggningar  ej 
genomfört och ej längre 
aktuell.

Utvärdering av taggning som 
kvalitetsverktyg.

Människan i 
fokus

2016

Beakta avfallshanteringen i ett  
tidigt skede i samhällsplane-
ringen.

Människan i 
fokus

Löpande Åtgärder påbörjade. 
KSRR och medlemskom-
munernas samhällbygg-
nadskontor behöver 
utveckla samarbetet och 
verktyg ytterligare. 

KSRR bör vara remissin-
stans vid detaljplaner och 
bygglov.

Kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll 
Sverige Rent”, årlig mätning av 
nivån på nedskräpning.

Människan i 
fokus

Årligen Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Medlemskommunerna, 
skolor har genomfört 
aktiviteter kopplade till 
"Håll Sverige Rent"

Information och kampanjer 
riktade mot hushåll.

Minska avfal-
lets farlighet

Löpande Detta sker kontinuerligt.

Enkätundersökning för att mäta 
kunskapsnivån bland invånare 
gällande farligt avfall. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Minska avfal-
lets farlighet

Vartannat 
år med start 
2016

Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Enkätundersökning för att mäta 
nöjdhet bland invånare med 
avseende på insamlingssyste-
met för farligt avfall. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Minska avfal-
lets farlighet

Vartannat 
år med start 
2016

Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.
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Inventera och åtgärda de säm-
sta hämtställena.

Människan i 
fokus

Löpande Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 
Utvecklat kvalitetssystem 
för avvikelser och upp-
följning. 

Arbetet påbörjat, inven-
tering och åtgärder sker 
löpande.

Avfallstaxa som styr mot kost-
nadseffektiva lösningar.

Människan i 
fokus

Årligen Åtgärder påbörjade. Taxa 
för underjordsbehållare 
införd.

Taggning av sopkärl och 
enskilda avloppsanläggningar 
i Oskarshamns kommun för 
avvikelseregistrering.

Människan i 
fokus

2016 Taggning av kärl genom-
fört. Taggning av enskilda 
avloppsanläggningar  ej 
genomfört och ej längre 
aktuell.

Utvärdering av taggning som 
kvalitetsverktyg.

Människan i 
fokus

2016

Beakta avfallshanteringen i ett  
tidigt skede i samhällsplane-
ringen.

Människan i 
fokus

Löpande Åtgärder påbörjade. 
KSRR och medlemskom-
munernas samhällbygg-
nadskontor behöver 
utveckla samarbetet och 
verktyg ytterligare. 

KSRR bör vara remissin-
stans vid detaljplaner och 
bygglov.

Kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll 
Sverige Rent”, årlig mätning av 
nivån på nedskräpning.

Människan i 
fokus

Årligen Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Medlemskommunerna, 
skolor har genomfört 
aktiviteter kopplade till 
"Håll Sverige Rent"

Information och kampanjer 
riktade mot hushåll.

Minska avfal-
lets farlighet

Löpande Detta sker kontinuerligt.

Enkätundersökning för att mäta 
kunskapsnivån bland invånare 
gällande farligt avfall. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Minska avfal-
lets farlighet

Vartannat 
år med start 
2016

Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Enkätundersökning för att mäta 
nöjdhet bland invånare med 
avseende på insamlingssyste-
met för farligt avfall. 

Enkät genomförs i minst två 
av fem medlemskommuner. 
Utvalda kommuner utgör refe-
renskommuner för KSRR.

Minska avfal-
lets farlighet

Vartannat 
år med start 
2016

Genomförts för samtliga 
medlemskommuner 
med viss tidsförskjut-
ning beroende på 
Oskarshamn kommuns 
medlemskap år 2015.

Plockanalys av hushållsavfallet 
med inriktning på att mäta 
förekomst av elavfall och övrigt 
farligt avfall. 

Genomförs i minst två av fem 
medlem kommuner. Utvalda 
kommuner utgör referenskom-
muner för KSRR

Minska avfal-
lets farlighet

2018, 2022 KSRR har genomfört 
en rad anpassade 
plockanalyser i och med 
uppförandet av sorte-
ringsanläggning, 6 plock-
analyser sedan 2016. 

En större plockanalys 
på mat- och restavfall 
genomförts 2019 för 
samtliga medlemskom-
muner.

Öka tillgängligheten för insam-
ling av batterier, glödlampor 
och elavfall genom fler insam-
lingsplatser.

Minska avfal-
lets farlighet

2016 Åtgärder påbörjade. 
Behöver utredas vidare. 
Antalet insamlingsplatser 
har ökat marginellt under 
perioden.

Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det 
gäller verksamhetsavfall.

Minska avfal-
lets farlighet

2016 Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Utveckla avvikelseregistrering 
för KSRR och insamlingsentre-
prenörer. 

Vid förekommande avvikelse 
lämna information till kund som 
sorterat fel samt ej tömma kärl 
och säckavfall med felsorterat 
farligt avfall.

Minska avfal-
lets farlighet

2015 Detta sker kontinuerligt.

Informera hur människor kan 
minska avfallsmängderna 
genom medveten konsumtion 
och återanvändning.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier vid events och 
personliga möten. Infört 
återbruk på ÅVC.

Minska mängden mat som 
slängs genom att öka männis-
kors medvetenhet om matens 
miljöpåverkan.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier vid events och 
personliga möten.

Informera i skolor om att inte 
slänga mat, ta fram informa-
tionsmaterial för ändamålet 
som kan användas i skolorna.

Minska avfal-
lets mängd

2015-2016 Detta sker kontinuerligt 
bland annat via studiebe-
sök från skolor på någon 
av KSRR:s anläggningar 
eller besök av avfallsråd-
givare, kommunikatör på 
skolor. 

Informationsmaterial del-
vis framtaget. Skolor tagit 
fram eget pedagogiskt 
nformationsmaterial.

Informera via personliga möten 
till exempel vid studiebesök.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt.

Marknadsföra webbplatser där 
människor kan skänka bort, byta 
och ta emot användbara saker i 
syfte att minska mängden avfall.

Minska avfal-
lets mängd

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier vid events och 
personliga möten. Infört 
återbruk på ÅVC.
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Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det 
gäller verksamhetsavfall.

Minska avfal-
lets mängd

2016 Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Latrininsamlingen i KSRR ska 
minimeras.

Minska avfal-
lets mängd

2016

Införa KSRR:s koncept på  
Oskarshamns ÅVC:er för att 
uppnå avfallsminimering via 
ökad återvinning och återan-
vändning.

Minska avfal-
lets mängd

2015 Genomfört. Etablerat två 
stycken självservice-ÅVC 
i Oskarshamn kommun 
under perioden.

Informera om sortering: hur 
man ska sortera, vad som hän-
der med det avfall som sorteras, 
nyttan med sortering kopplat 
till kostnaderna för avfallshante-
ringen.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier, vid events och 
personliga möten.

Införa insamling av matavfall 
för hushåll, restauranger och 
storkök med god kvalitet för 
biogasproduktion.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2016

Informationskampanj inför infö-
randet av matavfallsinsamling.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2016

Utreda möjligheten till fastig-
hetsnära insamling av produ-
centansvarsmaterial.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Utredning genomförd. 
Beslut om införande 
vilande hos KSRR:s di-
rektion i avvaktan på 
ändring av producentför-
ordningen.

Samråda med producenterna, 
via Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, för att förbättra 
insamlingen av tidningar och 
förpackningar.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Samarbetet kan utveck-
las.

Samverka med medlemskom-
munerna för att förbättra 
sopsorteringen inom de kom-
munala verksamheterna.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Samverkan skett spora-
diskt. Struktur för samar-
bete bör utvecklas.

Utveckla kompetens och kun-
skap gällande avfallshantering 
och miljöfrågor hos ÅVC-
personal.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 

Utbildning av ÅVC-
personal såväl intern 
som extern, bland annat 
Ragn-Sells AB.

Förbättra sorteringen av avfall 
i den egna verksamheten i Os-
karshamn, så att KSRR föregår 
med gott exempel.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2015
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Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det 
gäller verksamhetsavfall.

Minska avfal-
lets mängd

2016 Inga åtgärder genom-
förda av KSRR. 

Latrininsamlingen i KSRR ska 
minimeras.

Minska avfal-
lets mängd

2016

Införa KSRR:s koncept på  
Oskarshamns ÅVC:er för att 
uppnå avfallsminimering via 
ökad återvinning och återan-
vändning.

Minska avfal-
lets mängd

2015 Genomfört. Etablerat två 
stycken självservice-ÅVC 
i Oskarshamn kommun 
under perioden.

Informera om sortering: hur 
man ska sortera, vad som hän-
der med det avfall som sorteras, 
nyttan med sortering kopplat 
till kostnaderna för avfallshante-
ringen.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Information bland annat 
via hemsida, sociala 
medier, vid events och 
personliga möten.

Införa insamling av matavfall 
för hushåll, restauranger och 
storkök med god kvalitet för 
biogasproduktion.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2016

Informationskampanj inför infö-
randet av matavfallsinsamling.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2016

Utreda möjligheten till fastig-
hetsnära insamling av produ-
centansvarsmaterial.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Utredning genomförd. 
Beslut om införande 
vilande hos KSRR:s di-
rektion i avvaktan på 
ändring av producentför-
ordningen.

Samråda med producenterna, 
via Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, för att förbättra 
insamlingen av tidningar och 
förpackningar.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Samarbetet kan utveck-
las.

Samverka med medlemskom-
munerna för att förbättra 
sopsorteringen inom de kom-
munala verksamheterna.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Samverkan skett spora-
diskt. Struktur för samar-
bete bör utvecklas.

Utveckla kompetens och kun-
skap gällande avfallshantering 
och miljöfrågor hos ÅVC-
personal.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation. 

Utbildning av ÅVC-
personal såväl intern 
som extern, bland annat 
Ragn-Sells AB.

Förbättra sorteringen av avfall 
i den egna verksamheten i Os-
karshamn, så att KSRR föregår 
med gott exempel.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2015

Minska miljöbelastningen vid 
transporter genom att optimera 
transporterna av avfall samt be-
vaka fordonsutvecklingen och 
välja miljöanpassade fordon.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Ruttoptimering sker kon-
tinuerligt, implementerat 
affärsstöd FetchPlanner. 
Fossilbränslefria trans-
porter.

Leverera utsorterat brännbart 
avfall till Cementa AB i Deger-
hamn.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Start 2014-
2015 sedan 
löpande

Genomfört. Leveranser 
till  Cementa upphörde 
i när deras verksamhet i 
Degerhamn avvecklades 
i början på 2019.

Ta fram rutiner för kvalitetssäk-
ring av matavfallsinsamling.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2015 Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation.

Förbättra flöde/struktur på våra 
ÅVC:er för att underlätta för 
besökare att sortera rätt vilket 
ger renare fraktioner.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Årligen Detta sker kontinuerligt. 
Arbetar med LEAN i hela 
KSRR:s organisation.

Kundseminarium för företag. Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Delvis genomfört bland 
annat genom Rotary.

Informera verksamheter om 
vilka behandlingsmöjligheter 
som finns på avfallsanläggning 
Moskogen.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Detta sker kontinuerligt. 
Moskogen Miljö AB 
bildat. 

Bolaget hanterar all verk-
samhet på Moskogens 
sorterings- och avfallsan-
läggning.

Aktivt samverka med bransch-
organisationer och andra för att 
utveckla ÅVC och ÅVS mot en 
hantering av materialflöden för 
att göra det lätt för människor 
att göra rätt att lämna avfall 
med samma material.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Årligen Har inte varit aktuellt.

Informera om alternativ till 
latrinhämtning, utformning och 
skötsel av latrinkompost samt 
styra via taxa till andra alternativ 
än latrinhämtning.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2014-2017

En samverkansgrupp mellan 
förslagsvis KSRR, medlemskom-
munernas VA- och tillsynsorga-
nisationer, branschorganisatio-
ner och universitet bildas. 

Detta i syfte att minska upp-
komsten av slam från enskilda 
avloppsanläggningar genom 
alternativa lösningar av anlägg-
ning på fastigheten samt 
genom att hitta alternativ till 
nuvarande behandling av slam 
från enskilda avloppsanlägg-
ningar.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande Projekt pågår genom 
Avfall Sverige
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Bygga nya ÅVC:er på Storsko-
gen, Oskarshamn och i Läckeby 
samt Kalmar tätort.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2020 Nybyggd ÅVC på 
Storskogen och i Kalmar 
tätort. Tre stycken 
självservive-ÅVC:er bygda 
under perioden. 

Läckeby ej genomförd.

Utreda möjligheten till återvin-
ning av matoljor och fetter.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2016 Projekt med Kalmarhem 
och Kalmar Vatten, möj-
lighet att lämna matolja 
på ÅVC, nytt ramavtal för 
matolja vid gatukök med 
mera.

Följa upp bränsleanvändning vid 
egna transporter.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande

Utreda alternativ till deponering. Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2018 Försök genomfört med 
planglas och gips. Behö-
ver utredas ytterligare.

Fortsatt tillsyn enligt åtgärdspro-
gram av nedlagda deponier.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

Löpande

Öka återvinningsgraden genom 
att införa återvinning av gips 
och betong.

Ta tillvara 
avfallet som 
en resurs

2018 Försök genomfört med 
gips. Behöver utredas 
ytterligare. 

Företag kan krossa be-
tong för återvininng som 
konstruktionsmaterial via 
ISAB.
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Inledning
Nationella och globala målsättningar, strategier och lagstiftning har 
stor betydelse för KSRR:s verksamhet och dessa har utgjort en del av 
ramverket som har format den nya avfallsplanen. 

Omvärldens färdriktning, som bland annat 
drivs av FN och EU, påverkar KSRR:s 
avfallsplan och i denna bilaga beskrivs de 
mål, strategier och den lagstiftning som 
varit av betydelse vid framtagande av 
denna avfallsplans mål och åtgärder. 

Omvärldens påverkan på avfallsplanen är 
givetvis omfattande och bilagan presen-
terar de områden som anses ha störst 
påverkan på avfallsplanens framtagande. 

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Agenda 2030 – Globala målen
FN:s medlemsländer antog 2015 de Globala målen – med fyra 
inriktningsområden: att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa 
klimatkrisen. 

De Globala målen är uppdelade på 17 mål 
inom dessa fyra områden och målsätt-
ningen är att nå dessa mål till år 2030.

KSRR har identifierat de Globala mål som 
har påverkan på KSRR:s verksamhet och 
som KSRR kan påverka:

MÅL 5 – Jämställdhet
Avfallshanteringen i ett samhälle kan 
i sin utformning påverka samhällets 
utveckling inom jämställdhet. 
Den fysiska planeringen, fokus på 
användaren i avfallshanteringssystemet 
och avfallsminimerande tjänster 
är exempel på detta.

MÅL 6 – Rent vatten och sanitet
Att reducera avfallssystemets 
läckage av avfall ut i samhälle, 
vattendrag, sjöar och grundvatten är 
viktigt, oavsett om det handlar om 
metallföroreningar, näringsämnen 
eller exempelvis plastföroreningar. 

På sikt kan avfallssystemets utformning, 
användarvänlighet, tillgånglighet och 
täckningsgrad spela stor roll för att 
motverka att vatten förorenas och 
säkra tillgången till rent vatten.

MÅL 7  – Hållbar energi för alla
Genom att främja hållbar energi i olika 
former, biogas till fordonsdrift, solel 
m.m. kan KSRR bidra till utbyggnad 
av infrastruktur för hållbar energi och 
därmed driva samhällets utveckling 
mot mer hållbara energialternativ.

MÅL 11 – Hållbara städer och 
samhällen
Utformningen av avfallshanteringen 
har goda möjligheter att bidra till 
mer hållbara städer och samhällen. 
Genom användarfokus kan stadens alla 
invånare få tillgång till avfallssystemet. 

Avfallsminimerande åtgärder och ett 
utökat återbruk minskar mängderna 
avfall som ska hanteras från stad 
och samhälle, vilket är exempel på 
hur avfallshanteringen i samhället 

kan bidra till att uppfylla målet.

MÅL 12 – Hållbar konsumtion och 
produktion
Avfallshantering som uppmuntrar 
exempelvis avfallsminimering, 
avfallsförebyggande och återbruk, 
stödjer målsättningen från FN om 
hållbar konsumtion och produktion.

MÅL 13 – Bekämpa 
klimatförändringen
Åtgärder och målsättningar i 
KSRR:s avfallsplan kan bidra till att 
bekämpa klimatförändringen. Genom 
medvetna val i verksamheten kan 
varor och tjänster väljas för att arbeta 
för att minska klimatpåverkan. 

Även avfallssystemets utformning, med 
fokus på avfallsminimering, återbruk, 
medveten konsumtion och inriktning 
mot hållbara energikällor, kan bidra 
till att bekämpa klimatförändringen.
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EU:s avfallslagstiftning
EU beslutade i maj 2018 att ändra EU:s avfallslagstiftning, för att främja 
en mer cirkulär ekonomi, kallad avfallspaketet. 

Beslutet syftar till att minska avfalls-
mängderna, ge en ökad återvinning och 
öka återanvändningen av produkter och 
komponenter. 

Därefter presenterade EU under mars 
2020 handlingsplanen ”Gröna given”, 
en handlingsplan för cirkulär ekonomi, 
produkter med längre livslängd och en 
ökning av återbruk och återvinning, med 
målsättning att EU är klimatneutralt 2050.

Avfallspaketet medför bland annat:
• Införande av separat insamling av 

biologiskt avfall (matavfall) till 31 
december 2023,

• Införande av separat insamling av 
textilavfall till den 1 januari 2025,

• Separat insamling av farligt avfall 
från hushåll till 1 januari 2025,

• Nya mål för återanvändning och 
materialåtervinning av kommun-
alt avfall: 
- 55% till 2025, 
- 60% till 2030, 
- 65% till 2035,

EU:s återvinningsmål för 
förpackningar:

• Senast under 2025 ska materi-
alåtervinning av förpackningar 
vara 65 viktprocent, med följande 
återvinningsmål för varje material: 
- 50 % plast 
- 25 % trä 
- 70 % metall (järn) 
- 50 % metall (aluminium) 
- 70 % glas 
- 75 % papper och kartong

• Senast under 2030 ska materi-
alåtervinning av förpackningar 
vara 70 viktprocent, med följande 
återvinningsmål för varje material: 
- 55 % plast 
- 30 % trä 
- 80 % metall (järn) 
- 60 % metall (aluminium) 
- 75 % glas 
- 85 % papper och kartong
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Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är uppdelat på ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål och ett flertal etappmål. Generationsmålets syfte är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
en målsättning som vägleder miljöarbetet i Sverige, bl.a. med fokus på:

• Människors hälsa utsätts för 
minimal negativ miljöpåverkan 
samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa 
främjas.

• Kretsloppen är resurseffektiva 
och så långt som möjligt fria från 
farliga ämnen.

• En god hushållning sker med 
naturresurserna.

• Andelen förnybar energi ökar och 
energianvändningen är effektiv 
med minimal påverkan på miljön.

• Konsumtionsmönstren av varor 
och tjänster orsakar så små miljö- 
och hälsoproblem som möjligt.

• De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver de tillstånd som det 
svenska miljöarbetet ska leda till.

• Etappmålen är de delmål, som 
är uppställda, på vägen mot att 
uppfylla miljökvalitetsmålen.

KSRR:s avfallsplan har framförallt 
kopplingar till följande 
miljökvalitetsmål:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö

Avfallsplanens koppling till miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan är tydlig 
och målsättningen är bland annat att 
Sverige senast 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser, för att 
efter 2045 uppnå negativa utsläpp av 
växthusgaser. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
är tydligt kopplat till avfallsplanen, bland 
annat genom målsättningen om Hållbar 
avfallshantering, som bland annat anger 
att hanteringen ska vara effektiv och 
enkel, samtidigt som avfall förebyggs och 
resurserna i avfallet tas tillvaras i så stor 
utsträckning som möjligt.

• För avfallsområdet finns även 
etappmål som behandlar:

• Etappmål om ökad 
resurshushållning i 
livsmedelskedjan och,

• Etappmål om byggnads- 
och rivningsavfall.

Förslag till nya etappmål
Naturvårdsverket presenterade under 
februari 2020 förslag till nya etappmål om 
minskat matsvinn och återanvändning av 
förpackningar, med syfte att förebygga 
avfall och ställa om till cirkulär ekonomi.

Förslaget är att den sammantagna 
mängden livsmedelsavfall ska minska 

med 20 viktprocent per capita från år 
2020 till 2025. Samtidigt ska den svenska 
livsmedelsproduktionen som når butik 
och konsument öka till år 2025.

För förpackningar är förslaget att andelen 
återanvändbara förpackningar, som                                        
återanvändning öka.
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Sveriges avfallslagstiftning
Avfallsförordningen
Från och med den första januari 2021 uppdateras Avfallsförordningen. 
I och med det införs bland annat krav på kommunal insamling av 
matavfall. Kravet innebär att kommunen ska samla in matavfall 
från hushåll,  separat från annat avfall  och även transportera bort 
matavfallet skilt från annat avfall. 

Insamling av förpackningar och returpapper
Sedan den 1 januari 2019 gäller förän-
dringar i förordningarna om insamling av 
förpackningar och returpapper. 

Förändringarna innebär att producenterna 
får ett förtydligat ansvar för insamling och 
omhändertagande av uttjänta förpacknin-
gar och returpapper från hushållen. 

Målsättningen är att minska miljöbelast-
ningen från förpackningar och returpap-
per, genom att förenkla för hushållen att 
källsortera förpackningar och returpapper 
och därigenom öka återvinningsgraden. 

Enligt de nya förordningarna ska:
• År 2021 ska 60 procent av alla 

bostadsfastigheter erbjudas en 
insamlingsplats för förpackningar 
och returpapper nära huset eller i 
kvarteret.

• Från 2025 är målet att alla 
bostäder ska erbjudas den 
möjligheten.

Miljöbalken
Den första januari 2020 började ändrin-
gar gälla i miljöbalken, som innebar 
att miljöbalken uppdaterades för att 
implementera EU:s avfallsdirektiv i svensk 
lagstiftning. 

Förändringarna innebar: 
Förtydligande kring den som hanterar 
avfall och förtydligande kring risk, olägen-
het och påverkan på miljö vid hantering 
av avfall.

• Förtydligande kring tillstånd för 
avfallsbehandling,

• Förtydligande kring bortskaffning 
av avfall.
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Skatt på förbränning av avfall
Den 1 april 2020 återinfördes skatt på 
förbränning av avfall i Sverige. Under hela 
2020 är skatten 75 kr/ton avfall, för att 
under 2021 höjas till 100 kr/ton. 

Skatten syftar till att minska avfalls-
mängderna som går till förbränning och 
energiutvinning och stället styra mot 
materialåtervinning.

Textilavfall

Som ett led i EU:s målsättning att till den 1 januari 2025 införa separat 
insamling av textilavfall har Naturvårdsverket arbetat fram förslag till mål 
inom textilavfall:

Till år 2025 ska mängden textilavfall 
i restavfallet minska med 60 procent 
gentemot basår 2015.År 2025 ska 90 
procent av separat insamlat textilavfall 
förberedas för återanvändning eller 
materialåtervinnas. 

Avfallshierarkin ska tillämpas och materi-
alåtervinning ska i första hand ske i form 
av återvinning till nya textilier.

Vidare föreslår att den separata 
insamlingen av textilavfall skulle kunna 
genomföras antingen genom ett utökat 
kommunalt ansvar, att samla in textilavfall 
separat, eller som ett producentansvar.
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Regionala miljömål
Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen. Åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020 och är en vägledning 
för regionens arbete mot ett mer hållbart samhälle och åtgärderna kan 
integreras i eller komplettera det miljöarbete som regionens aktörer bedriver.

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fem temaområden
• Klimat

• Miljögifter

• Vatten och miljöer vid vatten

• Levande landskap

• God bebyggd miljö

KSRR:s avfallsplan, med dess målom-
råden, mål och strategier, har kopplingar 
till det regionala åtgärdsprogrammets 
temaområden. 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram lyfter 
fram vikten av att minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser, då växthusgaser 
och luftföroreningar påverkar inte 
bara klimatet utan även luftkvaliteten i 
regionen, och vissa växthusgaser påverkar 
även det skyddande ozonskiktets tjocklek. 

Även åtgärdsprogrammets temaområde 
Miljögifter berör KSRR – framförallt då 
KSRR har kapacitet att ta hand om saner-
ingsjordar från sanering av förorenade 
områden. 

KSRR:s verksamhet har även en tydlig 
koppling till åtgärdsplanens temaområde 
Vatten och miljöer vid vatten, exempelvis 
genom deponiverksamheten som KSRR 
bedriver och uppkomsten av lak- och 
dagvatten.  

Även åtgärdsprogrammets temaområde 
God bebyggd miljö har en tydlig koppling 
till KSRR: avfallsplan, där bland annat 
målsättningar om fysisk planering och 
användarfokus syftar till att utveckla och 
verka för en god bebygd miljö.

Att KSRR agerar i samklang med regionen 
är viktigt för att gemensamt driva utveckli-
gen mot hållbarhet i rätt riktning.
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Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Nedan anges alla KSRR:s anläggningar samt övriga avfallsverksamheter inom KSRR:s medlemskommuner som är 
tillståndspliktiga (prövningsnivå A och B).

Tabell 1 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Kalmar kommun

 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Moskogens 
avfallsanläggning

Moskogen 1:1 Moskogen 101 
395 91 Kalmar

KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.320-i
90.290-i
90.100
90.141
90.171
90.30
90.406-i
90.408-i
90.435-i
90.440
90.50
90.80

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Sortering, omlastning, 
mekanisk bearbetning, 
kompostering, 
mellanlagring, 
deponering m.m.

Deponering FA: 53 200 
ton/år
Deponering IFA: 90 700 
ton/år
Behandling FA: 38 500 
ton/år
Behandling IFA: 181 000 
ton/år
Lagring FA: 38 100 ton/
tillfälle
Lagring IFA: 210 000 ton/
tillfälle
Lagring förorenad jord/
saneringsavfall (IFA+FA): 
205 000 ton/tillfälle
Behandling och 
deponering förorenad jord/
saneringsavfall (IFA+FA): 
205 000 ton/år

Läckeby ÅVC Åby 11:1 Mosekrogsvägen 11, 
Läckeby
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.80C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA 90.40C 5 875 ton/år
90.50B 425 ton/åt
(Tot max 5 875 ton/år)
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Fortsättning - Tabell 1 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Kalmar kommun
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Kalmar ÅVC Nyhagen 1 Logistikvägen 11, Kalmar
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA 90.40C 20 000 ton/år
90.50B 2 500 ton/åt
(Tot max 22 500 ton/år)

Melltorp ÅVC Kristinelund 5:1 Melltorps ÅVC, 
Vassmolösa
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA 90.40C 5 875 ton/år
90.50B 425 ton/åt
Tot max 5 875 ton/år

Stena Recycling AB Mejseln 5 Stena Metall Återvinning 
AB Box 815
391 28 Kalmar

90.70B Metall, 
återvinningsmaterial

Sortering, 
mellanlagring, 
mekanisk bearbetning

50 000 ton

Mudderdeponi, 
Hagbynäs

Svaneberg 2:1 Serviceförvaltningen 
Box 611
391 26 Kalmar

90.30B
90.300-i B

Muddermassor Mellanlager, 
Deponering

Max 300 000 ton vid 
samma tillfälle max tillförd 
mängd om 100 000 ton/år

Kalmar Hamn AB Kvarnholmen 2:25 Kalmar Hamn AB
Box 810
391 28 Kalmar

90.30B Metallspånor Mellanlager

KLS Livsmedel AB Tigern 7 (slakteri) 
och Vesholmarna 2 
(reningsanläggning)

 Södra vägen 60, Kalmar
KLS Ugglarps AB
Box 932
391 29 Kalmar

90.241-i B Animaliskt Avfall, 
biogasproduktion

Behandling animaliskt 
avfall

 Brenntag Nordic AB
 (fd. FH Tank Storage)

Kvarnholmen 2:26 Lotsgatan 1, Kalmar
Brenntag Nordic AB
Box 501 21
202 11 Malmö

90.50B
90.40C

Verksamhetsavfall, 
bade IFA och FA.

Mellanlager

More Biogas 
Småland AB

Stävlö 10:1 Mosekrogsvägen 2, 
Läckeby
More Biogas Småland AB
Box 964
391 29 Kalmar

90.406-i B
90.241-i B

Verksamhetsavfall, 
animaliskt avfall

Biologisk behandling, 
behandling animaliskt 
avfall

Stena Recycling 
AB (fd Reci)

Kvarnholmen 2:11 Stena Recycling AB 
KalmarBox 815
391 28 Kalmar

90.50B
90.440A

Flytande FA Mellanlager FA 125 000

Kalmar Biogas AB Vesholmarna 1 Kalmar Biogas AB  
Box 120
391 21 Kalmar

90.406-i B Gödsel, slaktavfall, 
matavfall från 
verksamheter

Anaerob biologisk 
behandling

50 000 ton



B
ila

g
a

 4

5Bilaga 4 - Anläggningar för att förebygga, återvinna, bortskaffa och hantera avfall

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

Tabell 2 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Mörbylånga kommun

 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Färjestaden ÅVC Björnhovda 25:332 Industrigatan 16, 
Färjestaden
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.110C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA, 
mekanisk bearbetning 
(flisning av trä- och 
grenavfall)

90.40C: 4500 ton/år
90.45B: 820 ton/år
Tot max: 4500 ton/år

90.110C: 4500 ton/år
Lagring och flisning av trä- 
och grenavfall.

Mörbylånga ÅVC Mörbylånga 11:27 Sockerbruksområdet, 
Mörbylånga
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.110C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA, 
mekanisk bearbetning 
(flisning av trä- och 
grenavfall)

90.40C: 4000 ton/år
90.45B: 400 ton/år
Tot max: 4400 ton/år

Cementa AB Degerhamn 4:69 Cementa AB 
Svärdvägen 11D, 182 
33 Danderyd

90.210-i B
90.180-i A
90.40C

Verksamhetsavfall Förbränning av avfall 
och farligt avfall, 
lagring av avfall

Kastlösa 
komposterings- 
anläggning

Kastlösa 15:6 Kastlösa 
avfallsanläggning, 
Mörbylånga

Mörbylånga kommun
Trollhättevägen 4
380 62 Mörbylånga

90.161B
90.110C
90.40 C

Trädgårdsavfall, slam Kompostering/
biologisk behandling, 
mekanisk bearbetning/
krossning
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Tabell 3 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Nybro kommun

Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 
som tas emot

Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Nybro ÅVC Smedstorp 2:38 Börsrydsvägen 10, 
Nybro
KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.80C
90.110C
90.170C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA 
och FA, sortering, 
mekanisk bearbetning, 
kompostering

90.40C: 15 085 ton/år
90.45B: 1610 ton/år
(Tot max: 15 085 ton/år)

Alsterbro ÅVC Fröjdekulla 3:1 Alsterbrovägen, 
Alsterbro

90.60C
90.40C

Hushållens farliga och 
icke farliga avfall

Mellanlager IFA och FA Lagring FA olja: ≤5 ton/tillfälle
Lagring FA blybatterier: ≤30 
ton/tillfälle
Lagring FA Elektriska och 
elektroniska Produkter: ≤50 
ton/tillfälle
Lagring FA impregnerat trä: 
≤30 ton/tillfälle
Lagring FA annat: ≤1 ton/tillfälle
Lagring IFA: ≤30 000 ton/
tillfälle

Stena Recycling
(Franssons 
Tankservice)

Lampan 15 Stena Recycling 
Herkulesgatan 8
382 45 Nybro

90.50B
90.40C
90.80C

Skrot m.m
Farligt avfall

Sortering Mellanlager 
farligt avfall

10000ton 

Kraftvärmeverk 
Transtorp

Värmen 3 Verktygsgatan 12, Nybro
Nybro VärmecentralAB
382 80 Nybro

90.211-i B Verksamhetsavfall,  
hushållsavfall

Avfallsförbränning

Nybrogrus Brånahult 1:8 Nybrogrus Brånahult 
382 94 Nybro

90.40 C Betongrester, asfalt Mellanlager, 
återvinning asfalt

Tabell 4 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Torsås kommun
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfalls- mängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Torsås ÅVC Torsås 2:42 Västra industrgatan 7 
Torsås
KSRR, Box 868
391 28 Kalmar

90.50B
90.40C
90.110

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager IFA och FA, 
mekanisk bearbetning 
m.a.p. krängning av 
däck.

90.50B: 500 ton/år
90.40C: 5000 ton/år
Max 5000 ton/år totalt
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Tabell 5 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Oskarshamns kommun.

 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/ år)

Storskogens
avfallsanläggning

Oskarshamn 3:4 Tillfarten 18, 
Oskarshamn

KSRR
Box 868
391 28 Kalmar

90.290-i
90.320-i
90.110
90.161
90.30
90.50
90.70

Hushållsavfall,
verksamhetsavfall,
återvinningsavfall
och farligt vfall från
hushåll.

Deponering
Mottagning,
sortering omlastning.
Mellanlagring och
Mottagning av
hushållens farliga
avfall.

Deponering FA: 6 600 ton/år
Deponering IFA: 57 150 ton/år
Behandling FA: 1 000 ton/år
Behandling IFA: 34 500 ton/år
Lagring FA: 1 200 ton/tillfälle
Lagring IFA: 169 550 ton/tillfälle
Lagring förorenad jord/
saneringsavfall (IFA+FA): 
200 000 ton/tillfälle
Behandling och deponering 
förorenad jord/saneringsavfall 
(IFA+FA): 200 000 ton/år

Figeholm ÅVC Wasa 1 Allégatan, Figeholm 90.60C
90.40C

Hushållens farliga och 
icke farliga avfall

Mellanlager IFA och FA Lagring FA impregnerat trä: 
≤30 ton/tillfälle
Lagring FA Elektriska och 
elektroniska Produkter: ≤50 
ton/tillfälle
Lagring IFA: ≤30 000 ton/
tillfälle

Kristdala ÅVC Malghult 2:173 Industrivägen, Kristdala 90.60C
90.40C

Hushållens farliga och 
icke farliga avfall

Mellanlager IFA och FA Lagring FA olja: ≤5 ton/tillfälle
Lagring FA blybatterier: ≤30 
ton/tillfälle
Lagring FA Elektriska och 
elektroniska Produkter: ≤50 
ton/tillfälle
Lagring FA impregnerat trä: 
≤30 ton/tillfälle
Lagring FA annat: ≤1 ton/tillfälle
Lagring IFA: ≤30 000 ton/
tillfälle

Ragn-Sells 
Specialavfall AB

Vitmossan 1 Avfarten 2, 
572 93 Oskarshamn

90.50B
90.40C
90.90C

Farligt avfall Mellanlagring och
sortering av avfall
och farligt vfall.
Sortering av småbat-
vfall. Förbehandling, 
sortering mm.

20 000 ton
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Fortsättning - Tabell 5 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande  

av avfall, Oskarshamns kommun.
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhetskod Typ/typer av avfall 

som tas emot
Metoder som används 
för återvinning eller 
bortskaffande

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd (ton/år)

Skrotfrag AB Raggmossan 1 Tillfarten 6, 
572 93 Oskarshamn

90.100B
90.120C
90.50B
90.90C
90.70B
90.406-i B

Metallskrot, elavfall
och vfa vitvaror.

Mekanisk bearbet-
ning, återvinning.
Mellanlager avfall
och farligt avfall.
Förbehandling, sor-
tering mm

150000 ton metallskrot
20000 ton elskrot
2000 ton blybatterier

Stena Recycling AB Bromsen 4 Gyllings väg 
572 36 Oskarshamn

90.100B
90.50B
90.90C
90.119B

Järnskrot, metallskrot, 
elektronikskrot, 
papper, plast och trä, 
kasserade batterier. 
Uttjänta fordon 
som inte omfattas 
av bilskrotnings- 
förordningen.

Mekanisk bearbetning, 
återvinning. 
Mellanlager farligt 
avfall.
Förbehandling,
sortering mm

50000 ton varav max 5000 
ton FA 

Saft AB Ljungner 9 Jungnergatan, 
Oskarshamn
Saft AB
Box 709
572 28 Oskarshamn

90.440A Farligt avfall Behandling av farligt 
avfall

Mellanlagring och återvinning 
av 2000 ton FA med EWC-kod 
160602 samt återvinning av 
800 ton FA med EWC-kod 
060405.

Oskarshamns 
kärnkraftverk

Simpevarp 1:8 Simpevarp, Figeholm
OKG AB
572 83 Oskarshamn

90.470A
90.50B
90.80C

Kärnbränsle/kärnavfall/
radioaktivt avfall
Farligt avfall
Icke farligt avfall

Bearbeta, lagra, 
slutförvara kärnbränsle/
kärnavfall/radioaktivt 
avfall. Lagra farligt avfall
Sortera icke farligt avfall

Lagring av maximalt 1500m3 
avfall och deponering av 
maximalt 10 000 m3 lågaktivt 
avfall.

CLAB Oskarshamn Simpevarp 1:9 CLAB, Simpevarp
Svensk 
Kärnbränslehantering 
AB (CLAB)
572 29 Oskarshamn

90.460A Radioaktivt avfall Behandla, slutförvara, 
lagra radioaktivt avfall

Lagring av högst 8000 ton 
farligt avfall i form av använt 
kärnbränsle och använda 
härdkomponenter m.m

Inkapslingsanläggning Simpevarp 1:9 Blekholmstorget 30, 
Figeholm 
Svensk 
Kärnbränslehantering 
AB
Box 250
101 24 Stockholm

90.470A Kärnbränsle/kärnavfall/
radioaktivt avfall

Bearbeta, lagra, 
slutförvara 
kärnbränsle/kärnavfall/
radioaktivt avfall

Ej påbörjad, endast planerad 
anläggning
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Nedlagda deponier
I förra avfallsplanen summerades nedlagda deponier utifrån uppgifter i rapport som Vectura tagit fram på uppdrag 
av Regionförbundet i Kalmar län. Rapporten var baserad på utförd inventering och riskklassning enligt MIFO FAS 1 
av nedlagda deponier (Rapport daterad 2012-05-24). 

Kommunerna har reviderat det tidigare un-
derlaget i enlighet med nedan och i vissa 
fall har MIFO FAS 2 genomförts, vilket anges 
i tabellen.

Metoden som använts är Naturvårdsverkets 
MIFO-modell. Modellen är till för att an-
vändas vid inventeringar av förorenade 
platser i Sverige. 

Genom att samma metod används för hela 
Sverige blir resultatet jämförbart med andra 
undersökningar och en vedertagen riskk-
lassning kan genomföras.

I MIFO-metoden används två faser. I fas 1 
görs en orienterande studie och en prelim-
inär riskklassning. Uppgiftsinsamling sker 
genom litteratursökning, platsbesök och 

intervjuer med berörda parter. Efter inven-
teringen görs en klassning inför eventuella 
undersökningar i fas 2.

I Vecturas undersökning har inventering och 
klassning gjorts utifrån föroreningshalter 
och mängder/volymer, avfallets farlighet-
snivå, spridningsförutsättningar samt om-
givningens känslighet och skyddsvärde. 

För deponier där det saknas uppgifter om 
föroreningsnivån utförs klassningen utifrån 
vilket avfall som deponerats (till exempel 
byggavfall, hushållsavfall, industriavfall och/
eller miljöfarligt avfall). 

Typ av avfallsslag ger en vägledning om hur 
föroreningsnivån bör bedömas. 

Hushållsavfall bedöms som minst miljöfar-
ligt och därefter byggavfall. Värst bedöms 
industriavfall (verksamhetsavfall) och miljö-
farligt avfall. Deponiernas driftperioder ger 
även en viss vägledning om föroreningsin-
nehållet.

Utifrån erhållna resultat utförs en riskklass-
ning (riskklass 1–4) vilken ligger till grund för 
prioritering av vilka objekt som ska gå vidare 
till fas 2. 

Riskklass 1 innebär ”mycket stor risk”, risk-
klass 2 ”stor risk”, riskklass 3 ”måttlig risk” 
och riskklass 4 ”liten risk”. Objekt som har 
tilldelats riskklass 1 och 2 är prioriterade för 
vidare undersökningar genom MIFO fas 2.
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Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Rumpetorp Stojby 2:3 Hushållsavfall, industriavfall Nu åker 1955 4

Rumpetorp 2 Stojby 2:3 Hushållsavfall, industriavfall 1972 2

Åsarna Rockneby 12:1, Stojby 1:6 Hushållsavfall, byggavfall 1983 2

Boda Boda 2:1 Hushållsavfall 1964 3

Lundmarken Lund 3:3 Hushållsavfall 1955 3

Örevadet Åby 11:1 Hushållsavfall, avfall från listfabrik 1972 3

Läckeby Läckeby 10:1 Industritipp 1975 2

Örevadet 2 Stävlö 11:5 Byggavfall 1983 2

Örevadet 3 Stävlö 9:2 Byggavfall 1983 2

Bergavik Berg 19:19 Byggavfall Mifo fas 2 omklassad (från 2) till 3. 1965 3

Fredriksskans Forellen 1 Hushållsavfall, industriavfall 1910 2

Trekanten Källstorpsmåla 29:1 Hushållsavfall 1958 3

Harby Harby 2:5 Hushållsavfall, byggavfall 1978 4

Ljungbyholm Ljungby 16:1 Hushållsavfall, industriavfall Delvis provtagen, ej omklassad. 1962 2

Kvigerum Kvigerum 7:1 Hushållsavfall, industriavfall 1972 2

Råbymåla Kölby 9:3 Hushållsavfall, byggavfall 1975 2

Tokabo Tokabo 1:3 Byggavfall 1968 2

Tokabo Tokabo 1:2 Hushållsavfall 1978 4

Ryabacken Mortorp 1:19, 1:20 Byggavfall, bark. 1994 senast 2

Påryd 1 Billsäng 1:1 Hushållsavfall 1959 4

Påryd 2 Billsäng 1:1 Hushållsavfall, industriavfall 1973 3

Påryd 3 Billsäng 1:1 Hushållsavfall, industriavfall 1972 3

Tabell 1 - Nedlagda deponier, Kalmar kommun.
Uppgifter från Kalmar kommun, 2019-11-29
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Fortsättning - Tabell 1 - Nedlagda deponier, Kalmar kommun.
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Vassmolösa Yxneberga 4:17 Byggavfall, bark. Huvudstudie,  
åtgärd pågår.

1978 1

Örkullen Slät 1:8 Hushållsavfall 1994 senast 3

Ekbacken Värnanäs 2:1 Hushållsavfall, industriavfall 1973 3

Glasholm Glasholm 2:2, 2:3 Byggavfall, schaktmassor 1970-talet 3

Björkelund Värnanäs 2:1 Bark 1970-talet 4

Barkestorp gamla Barkestorp 2:2 Byggavfall 1994 senast 2

Tvärskog Mortorp 1:19, 1:20 Schaktmassor 1994 senast 3

Påryd Billsäng 1:1 Schaktmassor 1994 senast 3

Surrebäcken Gösbäck 3:164 Schaktmassor 1994 senast 3

Åsarna 2 Rockneby 12:1, Stojby 1:6 Schaktmassor 1994 senast 3

Snurrom Västerslät 17:1 Schaktmassor Fjölebrotippen 1970-talet 3

Värsnäs Västerslät 18:1 Schaktmassor 1970-talet 4

Tegelvikens  
avfallsanläggning

Stensö 2;3 m.fl. Hushållsavfall, byggavfall Huvudstudie,  
pågående åtgärd.

1976 2

Barkestorps  
avfallsanläggning

Barkestorp 2:1 Byggavfall 2 efter provtagning. 1960-talet 1
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Tabell 2 - Nedlagda deponier, Mörbylånga kommun
Uppgifter från Mörbylånga kommun, 2019-11-28

Alla deponier i Mörbylånga kommun finns med i Struktors Inventering och riskklassning av äldre soptippar, 2017-10-02. 

Mörbylånga kommun håller med om den riskklassning av deponierna som Struktor har kommit 
fram till, men ska även meddela detta till Länsstyrelsen i ett formellt beslut.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Glömminge Böle 1:8 Hushållsavfall Omklassad (från 2) till 3. 1974 3

Tveta Tveta 1:214 Bränntipp, hushållsav-
fall, industriavfall

Omklassad (från 3) till 2. 1984 2

Tveta bränntipp Arontorp 2:2 Omklassad (från 2) till 3 1976 3

Lilla Hult Latrinst. Hult 2:2 (fast.bet. osäker) Osäker på var den ligger, men 
är sannolikt denna fastighet. 
Drygt 1,5 km norr om Algutsrum.
Omklassad (från 3) till 4-

1979 4

Övre Ålebäck 
(”Sigge Eks håla”)

 Skarpa Alby 1:2 Hushållsavfall, verksamhetsavfall Omklassad (från 2) till 3. 1994 senast 3

Sandkullen Torp 14:1 Hushållsavfall, verksamhets-
avfall. Förbränning har skett.

Omklassad (från 2) till 3. 1994 senast 3

Norra Möckleby Lötenstäckten 1:2 Hushållsavfall. Förbränning. 1994 senast 3

Kleva Mörbylånga 14:4 Hushållsavfall, verksamhetsavfall 1977 2

Gårdstorp Gårdstorp 4:4, 
Perstorpstäkten 1:5

Hushållsavfall, verksamhetsavfall Utbredd fastighet. Nästan 
längst norrut i mitten av fast-
igheten, längs med vägen.

1977 3

Triberga Triberga 2:13 Hushållsavfall, byggavfall Utbredd fastighet. Längst sö-
derut av skiftena som ligger 
precis öster om stora vägen.

1979 3

Holmetorp Holmetorp 25:2 Hushållsavfall, schaktmassor 1984 2

Grönhögen Västra Ventlinge 42:1, 
Ventlinge 7:62

Hushållsavfall, industriavfall Oklar lokalisering. 
Omklassad (från 2) till 3.

1994 senast 3

Grönhögen Norra Ventlinge 42:1 Hushållsavfall 1994 senast 3

Grönhögen Östra Ventlinge 2:11, 
(Ventlinge 7:62)

Schaktmassor, rivningsmassor Främst har tippen legat på 
Ventlinge 2:11, men går in 
lite på kommunal mark. 
Omklassad (från 3) till 2.

1994 senast 2
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Fortsättning - Tabell 2 - Nedlagda deponier, Mörbylånga kommun
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Näsby Näsby 1:8 Hushållsavfall, byggavfall Västra delen av fastighetsskiftet 
som ligger närmast vattnet.

1994 senast 3

Isgärde Grusgrop Isgärde 1:11 Schaktmassor Omklassad (från 2) till 3. 1994 senast 3

Saxnäs Saxnäs 1:349 Byggavfall Omklassad (från 3) till 4. 1994 senast 4

Sandängen Runsbäck 19:1 Byggavfall, schaktmassor. Längst ner i söder av fastigheten. 1994 senast 3

Össby Össby 9:4, Lindby 6:1 Hushållsavfall Svårt att avgöra vilken fastighet, 
ligger på båda sannolikt. Sök 
på centrala delarna av Lindby 
6:1 så hittar man platsen.

1994 senast 3

Bredinge Bredinge 9:3 Byggmassor Del av fastigheten som ligger 
längst österut av de skiften 
som ligger väster om vägen.

1986 3

Resmo Resmo S:1 Hushållsavfall, verksamhetsavfall 1994 senast 2

Mörbylånga Norra viken Mörbylånga 11:27 Hushållsavfall, byggavfall Nordvästra delen av fastigheten. 1960 3

Skogsby Torslunda 2:24 Schaktmassor 3

Färjestaden/Köpstaden Björnhovda 27:12 Blandat avfall 2
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Tabell 3 - Nedlagda deponier, Nybro kommun
Uppgifter från Nybro kommun 2019-11-25 

Baserade på dels Vecturas rapport ”Inventering och riskklassning av nedlagda deponier i Nybro kommun” 
som avser MIFO fas 1 och dels på Nybro kommuns MIFO fas 2 (markerade med *).

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Kråksmåla 2 Kråksmåla 1:43 Nu åker 1957 3

Sandslätt 1 Sandslätt 1:41 Alsterbro möbler 1994 senast 2

Bäckebo 1 Bäckebo 2:73 1994 senast

Målerås 1 Målerås 7:1 1979

Gullaskruv 2 Gullaskruvs Bruksomr. 1:24 1979

Gadderås 1 Sigisslaryd 2:13 1967

Orrefors 1 Tikaskruv 2:1 1978

Flygsfors 1 Flögstorp 1:47 1978

Flygsfors 2 Flögstorp 2:1 1975 3

Kristvalla 2 Stjärnamo 1:18 1994 senast

Kråksmåla 1 Kråksmåla 1:5 1968 3

Skoghult 1 Hinshult 6:2 1970 4

Alsterbro 1 Hinshult 2:15 1975 3

Alsterbro 2 Bjällingsmåla 1:39 1969 3

Sandslätt 2 Hinsaryd 1:28 Alsterbro möbler 1978 2

Abbetorp 1 Abbetorp 1:7 1975 4

Bäckebo 2 Bäckebo 2:78 Omklassad (från 2) till 4. 1983 senast 4*

Bäckebo 3 Bäckebo 2:78 Omklassad (från 2) till 3. 1970 3*

Gullaskruv 1 Gullaskruv, Villköl 5:1 1970 4

Orrefors 2 Tikaskruv 9:1 1983

Orrefors 3 Tikaskruv 1:1 1970

Orrefors 4 Tikaskruv 1:116
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Fortsättning - Tabell 3 - Nedlagda deponier, Nybro kommun
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Flygfors 3 Bråtemåla 1:8 1970 3

Nybro 1 Ljusaberg 1:7 Ljusaberg 1980 2

Kristvalla 1 Siggemåla 1:3 1970 2

Kristvalla 3 Ingelsryd 1:14 1975 2

Nybro 2 Desemåla 1:7 1980 2

Nybro 3 Idehult 2:3 1980 3

Nybro 4 Kv Granen 1965 2

Nybro 5 Madesjö 3:289 Madesjötippen. Omklassad av 
Länsstyrelsen (från 3) till 1.

1

Nybro 6 Madesjö 3:250 1978 3

Nybro 7 Kv Släggan 1970 2

Nybro 8 Pukeberg 1:8 1994 senast

Nybro 9 Svartbäcksmåla 1:1 Svartbäcksmåla. Omklassad 
(från 1) till 2.

1994 senast 2*

Orrefors deponi Fröneskruv 5:21 1970 2

Madesjö 3 Otteskruv 1:27 1994 senast

Örsjö 1 Buttetorp 1:2 Omklassad (från 3) till 2. 1981 2*

Örsjö 2 Örsjö 1:225 1983 senast 2*

Östingstorp Östingstorp 1:29 3

Alsjö 1 Alsjö 1:4 Omklassad (från 2) till 3. 1970 3*

Hinshult 2:2 3
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Tabell 4 - Nedlagda deponier, Torsås kommun
Uppgifter från Torsås kommun 2019-11-06

Baserade på EBH-portalen om nedlagda deponier i Torsås kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Torsås Ramsåg Torsås 2:48;  
Torsås 2:49;  
Torsås 2:50;  
Torsås 2:51;  
Torsås 5:92

Barktipp Mifo 2. 1994 senast 2

Bergkvaratippen Bergkvara 2:33 Avfallsdeponi Utredning, ej MIFO. 1965 3

Övraby tipp Övraby 1:94 Avfallsdeponi Mifo 1. 1965 3

Övraby Övraby 2:29, Övraby 1:2 Barktipp Mifo 1. 3

Bidalite tipp Ugglemad 1:81 Avfallsdeponi Mifo 1. 1972 3

Gullabo tipp Binnaretorp 1:9 Avfallsdeponi Mifo 1. 1972 3

Dalskär Ragnabo 3:28 Barktipp Mifo 1. 1970 2

Torsås Torsås 4:119 Glasbrukstipp Mifo 1. 1928 2

Torsås Torsås 2:42 Industrideponi Mifo 1. 2

Torsåstippen Torsås 4:2 Avfallsdeponi Mifo 1. 1975 2

Skubbebo avfallstipp Skubbebo 1:2 Avfallsdeponi Ej inventerad.

Bergkvara hamn 
och stuveri

Bergkvara 2:1;  
Bergkvara 2:33;  
Bergkvara 2:34;  
Bergkvara 2:48; 
Bergkvara 2:49

Avfallsdeponi Ej inventerad.

Övraby Övraby 2:15 Avfallsdeponi Ej inventerad.

Hallagärde 
avfallsanläggning

Hallagärde 1:20 Avfallsdeponi Ej inventerad.
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Tabell 5 - Nedlagda deponier, Oskarshamn kommun
Enligt uppgifter från Oskarshamn kommun 2019-11-25

Oskarshamns kommun har genomfört MIFO fas 2 undersökningar på tre kommunala avfallsdeponier mellan åren 2016-
2019. En MIFO fas 2 undersökning innebär att provtagning av mark, vatten och andra eventuella lämpliga medier görs, 
för att bekräfta eller dementera om det antagandet om föroreningssituationen som gjorts i MIFO fas 1 stämmer. 

En ny riskklassning utförs i samband med MIFO fas 2 undersökningen. Tekniska kontoret har tagit fram en plan för vidare un-
dersökningar på de nedlagda avfallsdeponier som ligger under kommunalt ansvar och som ligger i riskklass 2 enligt MIFO 
fas 1. Nästa steg blir att genomföra eventuella åtgärder på undersökta deponier, för att minska riskerna med dessa.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Gatkärret sedimenttipp Emmekalv 4:1 1989 1

Fredriksberg Oskarshamn 3:2 Hushållsavfall, industriavfall,  
miljöfarligt avfall

Mifo fas 2,  
kontrollprogram finns.

1978 2

Emmekalv sedimenttipp Em 1:2 Industriavfall Mifo fas 1. 1978 2

Emsfors pappersbruk Emmekalv 2:52 Industriavfall Inventerad, branschklass 3. 1950 senast 3

Emsfors pappersbruk Emmekalv 2:37 Industriavfall Mifo fas 1. 1970 senast 3

Kristdala nr 10 Malghult 7:1, 7:2, 7:3, 17:1 Hushållsavfall, industri-
avfall, trädgårdsavfall

Mifo fas 1. Malghult 7:2  
markundersökning gjord 2019.

1960-1980 2

Kristdala nr 12 Kristdala Klockargård 1:81 Industriavfall Mifo fas 2 1970 senast 2

Kristdala nr 9 Malghult 2:42 Industriavfall Mifo fas 2 1981 2

Misterhult Misterhult 3:1 Hushållsavfall, bygg- 
och rivningsavfall

Mifo fas 1 1970 2

Åsa Fårbo 1:1 / 2:1 Hushållsavfall, bygg- 
och rivningsavfall

Mifo fas 1 1975 2

Virvhult Virvhult 2:4 Hushållsavfall Mifo fas 1 1967 2

Bockara Stenbäcksvägen Bockara 3:88? Industriavfall (även FA) Mifo fas 1. Fastighetsbeteckning 
oklar.

Okänt 3

Skorpetorp Tjuståsa 1:10? Industriavfall Mifo fas 1. 
Fastighetsbeteckning oklar.

1975 3

Emsfors barktipp Emmekalv 2:52, 2:53 Barktipp Branschklass 3. 1970 senast 2

Bockara Ingelsbovägen Bockara 36:38 Hushållsavfall, trädgårdsavfall Mifo fas 1 1970 senast 3
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Fortsättning - Tabell 5 - Nedlagda deponier, Oskarshamn kommun
Namn Fastighetsbeteckning Typ Kommentar Avslutningsår Riskklassning enligt MIFO

Svalliden Döderhult 2:3 
Dragkroken 4, 5

Hushållsavfall, industriavfall Åtgärdad till mindre känslig 
markanvändning.

1968 Åtgärdad till mindre 
känslig markanvändning.

Stena Metall AB Sörvik 2:34, 2:36 Industriavfall Mifo fas 1 Okänt 3

Virkvarn Virkvarn 1:3 
Fittjehammar 11:2

Industriavfall Mifo fas 1. 1980 senast 2

Lindnäs Imbramåla 1:10 Industriavfall Mifo fas 1 1980 3

Flivik Flivik 1:2 Hushållsavfall Mifo fas 1 1968 2

Saxtorp Bråhultesjön Bråhul S:3 Hushållsavfall Mifo fas 1 1970 senast 2

Kofällan 1 Älvehult 2:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1983 3

Kofällan 2 Älvehult 2:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1983 3

Forshult Lagmanskvarn 1:14 Hushållsavfall Mifo fas 1 1962 3

Kristdala nr 11 Stensö 1:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1970 senast 3

Vånevik Vånevik 7:1 Hushållsavfall Mifo fas 1 1970 senast 3
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Sammanfattning
Vid revidering av nuvarande avfallsplan fastslogs att det just nu sker 
stora förändringar inom den kommunala avfallshanteringen. 

Bland annat ”harmoniseras” miljöbalkens 
kapitel 15 mot EU-lagstiftningen, förord-
ningarna för förpackningar och returpap-
per har ändrats och en bostadsnära 
insamling införs 2021. 

Slutsatsen blev att KSRR:s förbundsdirek-
tion beslutade framtagande ny avfallsplan.

Fokuseringen på miljöfrågor har ökat. 
Medvetenheten att värna våra ändliga re-
surser har växt. Kraven på minskad avfalls-
uppkomst och bättre återvinning medför 
att våra målområden måste revideras. 

KSRR har idag ett väl fungerande insam-
lingssystem för kommunalt hushållsavfall, 
det är grunden i våra ambitioner. 

Vi ser vårt arbete som en viktig del i om-
ställning mot en ökad hållbarhet.

Mål och åtgärder i avfallsplanen är upp-
daterade. Fokus har satts till att tydligt 
uttrycka våra målambitioner, koppla dessa 
mot strategier och aktiviteter. 

Vissa mål kvarstår från den förra avfalls-
planen, inte minst minimering av farligt 
avfall. Genom samverkan med KSRR:s 
medlemskommuner finns förutsättningar 
att långsiktigt arbeta med minimering av 
kommunalt hushållsavfall, där bl. a våra 
lokala föreskrifter och taxor är ett stöd.

Utifrån aktuell lagstiftning, nationella mål, 
diskussioner i planeringsprocessen och 
kundundersökningar har mål för avfalls-
hanteringen formulerats. 

En viktig del i framtagande av målen har 
varit dialogen med olika intressenter och 
aktörer.

Följande målområden har fastställts:

1. Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

2. Ökad återvinning

3. Minska avfallets farlighet

4. Användarfokus

5. Förebygga och begränsa 
nedskräpning

6. Fysisk planering

Avfallsplanen löper under lång tid och 
måste vara flexibel med hänsyn till bland 
annat nya innovationer och tekniska 
lösningar. Inom varje målområden finns 
tydliga och mätbara mål. 

För att uppnå dessa har det tagits fram 
strategier och årliga aktiviteter, för att 
med bästa förutsättningarna kunna nå de 
uppsatta målen. Detta medför en fortlö-
pande uppföljning. En digital administre-
ring av avfallsplanen möjliggör auktalitet 
inom respektive målområde.  

Sammantaget bedöms genomförande 
av avfallsplanen inverka på uppkomsten 
av avfall, inklusive minskat matsvinn mot 
en ökad avfallsminimering och en högre 
materialåtervinning. 

Under planperioden kommer bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpap-
per genomföras. Avfallsplanen fokuserar 
även på insatser för utsortering av miljö-
farligt avfall samt minierad deponering.

En god samverkan med och mellan 
KSRR:s medlemskommuner ger förutsätt-
ningar för god måluppfyllelse.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram en ny 
avfallsplan för 2021 till 2028. Avfallsplanen ersätter tidigare avfallsplan, 
med ny formulering av målområden samt mål.

1.2 Behov av miljöbedömning
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och 
miljöbedömningsförordningen (SFS 
2017:966) ska fastställas om det finns 
behov av att upprätta en miljöbedömning 
av avfallsplanens genomförande. 

Syftet med bedömningen är att integrera 
miljöaspekter i framtagandet och anta-
gandet av avfallsplanen.KSRR har tillstånd 
för bl.a. deponering av icke farligt samt 

farligt avfall, behandling av farligt avfall, 
biologisk behandling av avfall m.m. 

Detta innebär att KSRR:s avfallsplan anger 
förutsättningar för att bedriva ovan an-
givna avfallsverksamheter, vilket medför 
att avfallsplanen per automatik bedöms 
ha en betydande miljöpåverkan och 
en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas.

1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivning
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som upprättas inom ramen för miljö-
bedömningen ska bland annat garantera 
att de som beslutar om planen har kän-
nedom om den betydande miljöpåverkan 

som genomförandet av planen kan antas 
medföra.
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2. Avfallsplan för KSRR 2021-2028
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för KSRR är främst att:

• Visa var vi befinner oss idag och 
tydligöra vad medlemskommu-
nerna vill uppnå inom avfallsom-
rådet

• Informera fastighetsägare, 
kommuninvånare, verksamhets-
utövare och andra kommunala 
förvaltningar med flera om 
planerade förändringar och vad 
som förväntas av dem

• Vara ett instrument för att uppnå 
de nationella, regionala och 
globala miljömålen

• Ge ansvariga politiker en 
helhetsbild av avfallshanteringen 
och möjliggöra för dem att 
använda avfallsplanen som deras 
instrument

Vidare ska avfallsplanen leda till att vi alla 
strävar i samma riktning mot ett hållbart 
samhälle med medborgaren och miljön i 
fokus.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om 
innehållet i en kommunal avfallsplan. I avfallsplanen redovisas:

• Mål och åtgärder för 
avfallshanteringen

• Nulägesbeskrivning med bland 
annat avfallsmängder, nuvarande 
hantering och behandling av 
avfallet

• Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall

• Nedlagda deponier

• Avfallshanteringens 
miljöpåverkan (föreliggande 
miljökonsekvensbeskrivning)

• Styrmedel för att uppnå 
avfallsplanens mål
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Målstrukturen innefattar sex 
målområden:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk 

• Ökad återvinning   

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa 
nedskräpning

• Fysisk planering

Exempel på åtgärder för att nå målen 
återfinns i sin helhet i avfallsplanen i 
kapitel 2, Mål och åtgärder. 

Åtgärderna syftar till att minska 
avfallets mängd och farlighet, 
öka återanvändningen, minska 
miljöbelastningen, öka återvinningen och 
samtidigt ha människan i fokus.

Sammantaget handlar många exempel 
på aktiviteter om information, utredningar 
och projekt för att på olika sätt förbättra 
dagens avfallshantering. För utförligare 
information om avfallsplanens innehåll 
hänvisas till plandokumentet ”Avfallsplan 
för KSRR 2021-2028”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer 
och program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier i 
medlemskommunerna och på regional nivå genom att både påverkas 
av och påverka dessa planer och program. 

Relevanta planer, program och strategier 
som kan påverka avfallsplanen och som 
avfallsplanen kan utgöra underlag till är 
exempelvis:

• Översiktsplaner

• Fördjupade översiktsplaner

• Detaljplaner

• Tillsynsplaner

• Regional transportplan

• Energi-/klimatplaner
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3. Bedömningsgrunder
3.1 Avgränsningar

Miljöaspekter
Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken är det 
planens genomförande som ska miljö-
bedömas.

Genomförandet av avfallsplanen är pla-
nens åtgärder för att nå avfallsplanens 
fastställda mål. Åtgärderna miljöbedöms 
utgående från de miljöaspekter som 
nämns enligt nedan.

Redovisningen i MKB:n fokuseras på 
de mest väsentliga miljöaspekterna. 
Väsentliga miljöaspekter är viktiga frågor 
för hur stor miljöpåverkan avfallshanter-
ingen ger upphov till. 

Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de av-
fallsfrågor där KSRR har rådighet över 
hanteringen och behandlingen av avfallet.

Väsentliga miljöaspekter för 
avfallshanteringen bedöms vara:

• Människors hälsa

• Luft och klimatfaktorer

• Materiella resurser

• Bebyggelse

I beskrivningen av påverkan på män-
niskors hälsa omfattas i förekommande 
fall påverkan på rekreation och friluftsliv, 
buller samt risker och störningar. Här om-
fattas dock inte arbetsmiljöaspekter.

Luft och klimatfaktorer omfattar de 
växthusgaser som bidrar till global up-
pvärmning och övriga luftföroreningar 
som är farliga för människa och miljö.

I beskrivningen av påverkan på materiella 
resurser omfattas återanvändning och 
materialåtervinning, hantering och om-
händertagande av farligt avfall, hållbar 
konsumtion samt naturresurser i form av 
naturtillgångar.

Påverkan på bebyggelse bedöms vara 
betydande i de fall bostadsnära ins-
amling av förpckningar och tidningar i 
flerbostadshus inte finns befintligt och 
måste byggas ut. 

För en- och tvåfamiljshus kan påverkan 
vara betydande beroende på vilket in-
samlingssystem som kommer att införas. 
För mer information om bostadsnära 
insamling hänvisas till plandokumentet 
“Avfallsplan för KSRR 2021-2028”.

De åtgärder som anges i avfallsplanen 
bedöms inte påverka miljöaspekterna 
mark och vatten nämnvärt. Aspekterna 
berörs i diskussion kring bedömning av 
åtgärdernas påverkan på de mest väsent-
liga miljöaspekterna.

Samma åtgärder som kan påverka män-
niskors hälsa kan även påverka djur och 
natur, exempelvis till följd av eventuella 
utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta 
berörs dock endast tillsammans med 
beskrivning av människors hälsa och inte 
under egen rubrik.

Påverkan beskrivs övergripande utifrån 
vad som har bedömts rimligt med hänsyn 
till planens innehåll och detaljeringsgrad 
och den kunskap som finns tillgänglig.

I likhet med vad som är normalt för 
miljökonsekvensbeskrivningar för planer 
och program av detta slag, görs ingen 
djupgående beräkning av konsekvenser, 
som exempelvis i en livscykelanalys (LCA).

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i kommunal avfallsplan ska det 
finnas en beskrivning av hur målen i av-
fallsplanen kan bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 
andra relevanta mål, strategier och planer.

Miljöpåverkan från de anläggningar som 
finns inom regionen beskrivs inte i de-
talj utan detta hanteras inom ramen för 
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tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar. Det gäller 
även eventuell förbränning av brännbart 
restavfall i lokal anläggning. 

I detta dokument berörs detta endast 
övergripande i avsnittet om luft och kli-
mateffekter med avseende på att avfallet 
ersätter fossilt bränsle.

En avfallsplan är ett strategiskt dokument 
i jämförelse med exempelvis en detalj-
plan som är en fysisk plan och utfallet av 
planerade åtgärder i en avfallsplan kan 
därför vara svårt att bedöma i jämförelse 
med fysiska åtgärder i en detaljplan.

För att helt uppfylla samtliga långsiktiga 
inriktningsmål som slås fast genom av-
fallsplanen krävs genomgripande förän-
dringar av samhällets produktions- och 
konsumtionsmönster, vilket inte kan ske 
under de år som avfallsplanen gäller. 

Avfallsplanen är dock ett viktigt steg på 
vägen för att på lång sikt kunna uppfylla 
samhällets mål.

Geografisk och tidsmässig 
avgränsning
Miljöbedömning och MKB fokuserar på 
påverkan i Kalmarsundsregionen (KSRR:s 
medlemskommuner). 

Påverkan från avfallshanteringen är dock 
inte enbart lokal. Transporter till anläggn-
ingar utanför KSRR förekommer i stor ut-
sträckning. Transporternas miljöpåverkan 
bedöms därför generellt.

Tidsmässigt avgränsas bedömningen till 
det tidsperspektiv för målen har formul-
erats, det vill säga till 2028.

Problem vid sammanställning
Avfallsplanen för KSRR är en strat-
egisk plan som ligger till grund för mer 
konkreta verksamhetsplaner. Åtgärderna 
i avfallsplanen är således inte så de-
taljerade att fysiska platser för exempelvis 
nya insamlingsplatser utpekas.

Många exempel på aktiviteter handlar om 
information, utredningar och projekt för 
att på olika sätt förbättra dagens system 
för avfallshantering. 

Utfallet, eller resultatet, av dessa aktiv-
iteter är svårt att förutsäga. I denna MKB 
beskrivs den miljöpåverkan som aktiv-
iteten skulle kunna ge upphov till utifrån 
dess syfte.
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3.2 Alternativ till avfallsplan
Enligt miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs, anges I MKB:n.

Nollalternativet
Nollalternativet avser en situation som 
kan uppstå om föreslagen avfallsplan 
inte genomförs. Om inte förslaget till ny 
avfallsplan genomförs skulle föregående 
avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.

De flesta åtgärder som beskrivs i den 
föregående avfallsplanen har genomförst 
eller behöver revideras. 

Det kan kostateras att med nollalteran-
tivet skulle ett viktigt verktyg saknas för att 
tydligt arbeta för minskade avfallsmän-
gder och ökad återvinning av avfall. 

Många positiva effekter skulle riskera att 
utebli. Enligt avfallsförordningen ska av-
fallsplanen ses över minst vart fjärde år 
och vid behov revideras. 

Nollalternativet skulle således inte up-
pfylla avfallsförordningen då behov av 
revidering föreliger och därme dkan nol-
lalterantive tint eses som ett relevant al-
ternativ.

Andra alternativ
En alternativ avfallsplan med helt annan 
inriktning än den som kommer att före-
slås, bedöms inte vara relevant. Med de 
resurser och den organisation som finns 
tillgänglig under planperioden bedöms 
de föreslagna åtgärderna och nivåerna på 
mål vara rimliga. 

Därför är det inte aktuellt att beakta alter-
nativ för enskilda åtgärder eller mål, ex-
empelvis med avseende på målnivå eller 
vilka åtgärder som föreslås genomföras 
för att uppnå ett visst mål.

3.3 Underlag
Bedömningen av planens påverkan 
bygger på bakgrundsfakta avseende de 
värden och förutsättningar som finns 
idag. 

Uppgifter om detta har hämtats från 
avfallsplan för KSRR, avseende perioden 
2021-2028 med tillhörande underlagsma-
terial.

3.4 FN:s globala mål 
Som en utgångspunkt för avfallsplanens målsättningar är FN:s globala 
mål inom ramen för Agenda 2030. 

KSRR har fokuserat på områden inom 
ramen för att säkerställa skydd för plane-
ten och dess naturresurser. nom ramen 
för vårt uppdrag har vi valt att fokusera 

på följande områden som stöd för med-
lemskommunernas arbete med Agenda 
2030:

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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3.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i 
miljöbalken som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 

Det finns miljökvalitetsnormer för:
• Fisk- och musselvatten (normer 

för gräns och riktvärden)

• Vatten (normer för statusklassifi-
cering)

• Omgivningsbuller (målsättnings-
normer gällande kartläggning 
och rapportering av bullerkällor)

• Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 
beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar ut-
veckling och åtgärderna i synnerhet ska 
genomföras med syfte att främja en god 
miljö och människors hälsa.

Förordning (SFS 2001:554) om miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och mussel-
vatten trädde i kraft 1 september 2001. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk- och musselvatten överskrids.

Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön trädde i kraft 
1 augusti 2004. Miljökvalitetsnormerna 
baseras på den status en vattenförekomst 
har fått i statusklassificeringen.

Det är havs- och vattenmyndigheten 
som beslutar om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomsterna inom vattendistriktet 
I enlighet med HVMFS 2019:25. 

Med ytvattenstatus menas det tillstånd en 
ytvattenförekomst har och som bestäms 
av vattenförekomstens ekologiska status 
eller kemiska status, beroende på vilken 
av dessa som är sämst. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
vatten överskrids.

Förordning (SFS 2004:675) om om-
givningsbuller trädde i kraft 1 september 
2004. Som omgivningsbuller klassas 
buller från vägar, järnvägar, flygplatser 
och industriell verksamhet. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.

Förordningen om föroreningar i utom-
husluft (SFS 2010:477) trädde i kraft den 8 
juni 2010. Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att up-
pfylla krav som ställs genom vårt medle-
mskap i EU. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
gäller i hela landet. Genomförandet av 
avfallsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.



11

B
ila

g
a

 6

Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för KSRR 2021-2028

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Genomförandet av avfall-
splanen påverkar dock främst följande mål:

• Begränsad klimatpåverkan

• God bebyggd miljö

• Giftfri miljö

• Frisk luft

Sammantaget bedöms 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv rikt-
ning av avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” samt ”Frisk luft” beaktas särskilt 
genom åtgärder som syftar till att öka 
produkters livslängd, öka återanvändning, 
minska avfallets mängd, minska matsvinn, 
öka återvinningen och därigenom minska 
användningen av fossila bränslen. 

Åtgärder som påverkar dessa mål är ex-
empelvis aktiviteter för att minska mats-
vinn samt informationsinsatser som avses 
bidra till förändrade konsumtionsmönster 
hos invånarna. 

Åtgärder som syftar till att minska miljö-
belastningen vid transporter genom att 
optimera transporterna av avfall samt 
att välja miljöanpassade fordon påverkar 
även dessa miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God 
bebyggd miljö” beaktas särskilt genom åt-
gärder som syftar till att minska mängden 
farligt avfall samt att ta tillvara avfallet som 
en resurs i avfallsplanen. Åtgärder som 
påverkar dessa mål är exempelvis att för-
bättra hanteringen av farligt avfall.

Plockanalyser av hushållsavfallet med 
inriktning på att mäta förekomst av bland 
annat farligt avfall i hushållsavfallet och 
annan felsortering ger möjligheter till 
förbättringsåtgärder i framtiden. 

Även mål och aktiviteter avseende fysisk 
planering, användarfokus och att före-
bygga och begränsa nedskräpning gynnar 
miljökvalitetsmålen “Giftfri miljö” samt 
“God bebyggd miljö”.



12

B
il

a
g

a
 6

Bilaga 6 - Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för KSRR 2021-2028

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

4. Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförande av avfallsplanen påverkar miljön utifrån 
de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. 

Varje enskilt mätbart mål och varje en-
skild åtgärd kommenteras inte utan en 
bedömning görs utifrån hur de mätbara 

målen och åtgärder inom respektive 
målområde sammantaget påverkar 
miljön.

4.1 Människors hälsa
Miljöbedömning i denna MKB av människors hälsa omfattar rekreation 
och friluftsliv, buller, luft samt risker och störningar.

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på människors 
hälsa är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering

4.1.1 Nuläge och förutsättningar

Avfallsinsamling ger upphov till buller, både från fordon och från 
hantering av behållare för avfall, exempelvis vid tömning av behållare 
som innehåller sorterade glasförpackningar. 

Bullerstörningar är en ökande hälsofara. 
Enligt Trafikverket är trafikbuller den 
miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. 

Över två miljoner människor i Sverige 
är utsatta för buller som överskrider de 
riktvärden som riksdagen satt upp. När 
trafiken ökar, och allt fler bosätter sig i 
städer, ökar problemen. 

Trenden att förtäta bostadsbebyggelsen 
i centrala lägen reser också nya frågor – 
till exempel om vad som egentligen kan 
betraktas som en god stadsmiljö och vem 
som har ansvaret

för den. Buller och störd sömn gör män-
niskor stressade, irriterade och trötta. Det 
kan leda till högt blodtryck samt hjärt- 
och kärlsjukdomar. 

Riksdagen har lagt fast det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, i 
vilket det ingår att störningarna från trafik-
buller ska minska.

Avfallsinsamling tar i anspråk mark, både 
för behandlingsanläggningar och för små 
och stora insamlingsplatser, exempelvis 
i form av återvinningscentraler, återvin-
ningsstationer och fastighetsnära insam-
lingsplatser. 
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I många fall finns andra alternativa, 
allmänna eller enskilda, intressen för den 
marken. När det är naturmark som tas 
i anspråk kan den ha ett värde för djur 
och växter, men även för människors 
rekreation. 

Vistelse i parker och naturområden har 
stor betydelse för människors välbe-
finnande. Det medverkar till att motverka 
stress, öka kreativitet och inlärningsför-
måga ochger bättre kondition och im-
munförsvar. 

Även den passiva naturupplevelsen, att 
från sin bostad se ut över grönskande 
träd och glittrande vatten och lyssna till 

fågelsång, är viktigt för folkhälsa och re-
habilitering.

Avfallshanteringen ger upphov till utsläpp 
till luft, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa. Hur åtgärder i avfallsplanen påverkar 
utsläpp till luft behandlas i kapitel 4.2.

Avfallshanteringen ger även upphov till 
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge 
effekt på människors hälsa om det sker 
exponering för farliga ämnen. 

Utsläpp till mark och vatten kan ske 
dels i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier och dels till följd av 
olyckor och spill vid hantering av farligt 
avfall.

4.1.2 Negativ miljöpåverkan

Allt insamlat kärlavfall transporteras till Moskogens avfallsanläggning, 
där det sorteras optiskt för att separera matavfall och restavfall. 

Matavfallet behandlas till ett biogassub-
strat och transporteras till anläggningar 
för produktion av biogas (fordonsgas). 

Restavfallet behandlas till ett avfalls-
bränsle och nyttjas som bränsle vid ce-
menttillverkning. En del av restavfallet 
transporteras till konventionell avfallsför-
bränning.

Tidningspapper och förpackningar från 
hushåll samlas idag i huvudsak in genom 
återvinningsstationer. Fastighetsnära ins-
amling vid lägenheter och verksamheter 
förekommer i regionen. 

Villaföreningar, bostadsbolag och bostad-
srättsföreningar erbjuds abonnemang för 
hämtning av återvinningsmaterial mot en 
avgift via bland annat KSRR. Grovavfall 
lämnas i huvudsak till de stationära och 
mobila återvinningscentralerna.

Negativ påverkan kan uppstå till följd av 
ökad fastighetsnära insamling. 

Detta ger upphov till ökad risk för bull-
erstörning vid transporter och tömning 
nära bostäder. Fler insamlingsplatser 
kan även medföra negativ påverkan ur 

rekreationssynpunkt om grönområden 
försvinner när insamlingsplatser etableras. 

Påverkans omfattning gällande buller och 
rekreation är direkt anknuten till placering 
av den fastighetsnära insamlingen. 

Negativ påverkan med avseende på buller 
bedöms som liten eftersom transporter 
vid tömning normalt sett endast sker vid 
något tillfälle per vecka samt under en 
kort tid. 

Negativ påverkan på möjligheter till 
rekreation bedöms också som liten eft-
ersom de insamlingsplatser som kan bli 
aktuella bedöms vara små, lokala platser. 

Platserna utformas med behållare som 
endast betjänar enskilda fastigheter eller 
det närliggande bostadsområdet och 
därför inte bör behöva störa exempelvis 
lokala strövstråk.

Den negativa påverkan på människors 
hälsa till följd av genomförandet av avfall-
splanen bedöms som liten.
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4.1.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan kan uppstå om exponering för farliga ämnen minskar, 
exempelvis till följd av minskad nedskräpning, säkrare hantering av 
farligt avfall och minskade utsläpp från aktiva och nedlagda deponier.

Åtgärder som leder till minskad nedskräp-
ning kan ge positiva effekter på män-
niskors hälsa genom en ökad känsla av 
trygghet. 

En skräpig offentlig miljö kan ha samband 
med upplevelse av otrygga miljöer och 
risk för våldsbrott. 

Under avfallsplaneperioden bedöms den 
positiva påverkan från planerade åtgärder 
för minskad nedskräpning vara mycket 
liten.

Exempel på åtgärder för att få en säkrare 
hantering av farligt avfall ingår i avfallspla-

nen. Exempel på åtgärder är bland annat 
att informera hushåll om farligt avfall 
inklusive elavfall samt att öka tillgänglig-
heten för insamling av t.ex. småelektronik.

Informationsinsatser kan medföra att 
risker för att människor tar skada av farliga 
ämnen minimeras då kunskapen om kor-
rekt hantering av farligt avfall ökar.

Den positiva påverkan på människors 
hälsa bedöms sammantaget som liten 
till måttlig och bedöms överstiga om-
fattningen av den negativa miljöpåverkan.

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
För att minska risken för negativ 
miljöpåverkan i form av buller eller att 
värdefulla grönområden tas i anspråk 
kan exempelvis åtgärder vidtas vid fy-
sisk planering, då lokalisering av nya 

insamlingsplatser eller anläggningar kan 
planeras med hänsyn till dessa aspekter. 
Hänsyn till avfallshanteringen bör tas ti-
digt i processen för fysisk planering av 
nya bostadsområden.

4.2 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den 
globala uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för 
människa och miljö.

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på luft och 
klimatfaktorer är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering
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4.2.1 Nuläge och förutsättningar

Avfallshantering ger upphov till utsläpp till luft från fordon i 
insamlingsskedet, från långväga transporter till behandlingsanläggningar 
och från behandlingsskedet.

När avfall samlas in för återvinning sker 
utsläpp till luft vid återvinningsprocesser, 
men dessa processer ersätter annan 
produktion som också skulle ha gett up-
phov till utsläpp. 

Vanligtvis räknar man med att de totala 
utsläppen blir lägre vid produktion från 
återvunnet material jämfört med produk-
tion med jungfrulig råvara. Det medför 
således mindre utsläpp totalt sett om 
materialåtervinningen ökar. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning 
beskrivs det som utsläpp till luft, eftersom 
det är den aspekt som bedöms vara be-
tydande i detta sammanhang, men vid 
produktion av varor från återvunnet eller 
jungfruligt material sker utsläpp till både 
luft, mark och vatten.

När avfall samlas in för återanvändning 
antas att det innebär att den återanvända 
produkten ersätter en nyproducerad vara, 
det vill säga att den totala produktionen av 
varor minskar när återanvändningen ökar. 

Det medför att om mängden avfall 
som återanvänds ökar bidrar det till att 
utsläppen minskar totalt sett. Minskad 
mängd avfall till behandling eller materi-
alåtervinning medför även minskade ut-
släpp i behandlingsskedet.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser i kom-
munen beror endast till en liten del på 
avfallshanteringen. Utsläpp från vägtrafik 
utgör en stor del av de totala utsläppen. 
Både mängden personbilstrafik och last-
bilstrafik har ökat stadigt under lång tid.

Avfallshanteringen är idag starkt beroende 
av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och borttransport 
till behandlingsanläggningar, men även av 
personbilstransporter för avlämning av av-
fall vid återvinningsstationer och återvin-
ningscentraler. 

Behandlingsanläggningar finns både inom 
KSRR-området och i andra kommuner. 
Utanför regionen finns flera anläggningar 
som används för återvinning och borts-
kaffande av avfall från KSRR. 

Vid deponering av avfall kan det ske ut-
släpp till luft till följd av nedbrytningspro-
cesser i deponin. Idag får inte biologiskt 
lättnedbrytbart material deponeras, vilket 
medför att risken för utsläpp till luft från 
deponier minskar. 

Fortfarande kan det ske utsläpp från både 
aktiva och nedlagda deponier från tidi-
gare deponerade avfallsmassor.

4.2.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan på luft och klimat kan 
uppstå om mängden transporter i insam-
lingsledet ökar.

Mängden transporter antas öka till följd av 
ökad fastighetsnära insamling, vilket är ett 
mål inom planperioden. 

Negativ påverkan på luft och klimatfak-
torer till följd av ökad fastighetsnära ins-
amling bedöms som måttlig.
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4.2.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på luft och 
klimat kan uppstå om:

• Mängden transporter minskar

• Mängden avfall minskar

• Mängden avfall till materi-
alåtervinning ökar

• Mängden avfall till återanvänd-
ning ökar

• Matavfall med god kvalitet samlas 
in för biogasproduktion

Åtgärder för att öka mängden avfall till 
materialåtervinning ingår i flera målom-
råden. Åtgärderna handlar huvudsakligen 
om information. En viktig åtgärd är att 
genomföra åtgärder för att minska mats-
vinnet. 

Utsortering och insamling av matavfall 
ger biogas, genom rötning av matavfallet. 
Biogas används för att ersätta fossila 
bränslen för sopbilar, personbilar, bussar 
och andra fordon. 

Varje bensin- eller dieselfordon som 
ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär 
att negativ klimatpåverkan, från för-
brukning av fossila bränslen, minskar. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar 
att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning 
med energiutvinning, trots att mängden 
transporter bedöms öka.

En följd av att matavfallet sorteras ut är 
att det brännbara restavfallet kan förbe-
handlas och användas som ersättning för 
fossilt bränsle. 

När mängden fossila bränslen som eldas 
minskar, minskar frigörelsen av koldioxid 
till atmosfären, vilket är positivt för miljön.

I avfallsplanen finns flera exempel på åt-
gärder som syftar till att minska mängden 
avfall. Åtgärderna handlar främst om att 
minska avfallets mängd, öka återanvänd-
ningen, samt att minimera matsvinn. 

En minskning av avfallets mängd bidrar till 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra ämnen till luften genom minskat 
antal transporter och minskad mängd 
avfall till förbränning. 

På lång sikt bidrar det även till att färre 
produkter behöver produceras per in-
vånare och då minskar utsläpp även i 
produktionsledet.

En minskning av matsvinnet bidrar till 
minskad påverkan på miljön i form av ut-
släpp av växthusgaser inom jordbruk och 
livsmedelsindustri. 

Det produceras mer livsmedel än vad 
som egentligen behövs för människornas 
näringsförsörjning. 

Produktion av mat förbrukar energi under 
tillverkningsprocesserna samt kräver 
transporter från produktion till återförsäl-
jare och till konsument och slutligen för 
avfallshantering. 

Åtgärderna handlar om att påverka be-
teenden, vilket kan ta lång tid. 

Erfarenheter från andra kommuner visar 
dock att åtgärder i storkök i exempelvis 
skolor, kan medföra stor minskning i 
mängden matsvinn från dessa verksam-
heter.

Positiv påverkan på klimat och luft 
bedöms som måttlig beroende på utfallet 
och bedöms överstiga omfattningen av 
den negativa miljöpåverkan.
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
Att skapa förutsättningar för ett ändrat 
konsumtionsbeteende, produkters livs-
längd och för en generell avfallsmin-
imering ger en minskad negativ påverkan 
på miljön. 

Även genom information och att t.ex. 
skapa ytterligare plattformar för återbruk 
förbättras de miljömässiga förutsättnin-
garna.

4.3 Materiella resurser
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, 
hantering och omhändertagande av farligt avfall, hållbar konsumtion 
samt naturresurser i form av naturtillgångar. 

De målområden i avfallsplanen 
som kan ha betydande 
miljöpåverkan på materiella 
resurser är:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus

4.3.1 Nuläge och förutsättningar
Materiella resurser omfattar återanvänd-
ning och materialåtervinning samt hållbar 
konsumtion. 

Framförallt typ av boendeform har, bland 
annat genom plockanalyser, visat sig ha 
betydelse för viljan att medverka i käll-
sorteringssystemet och därmed inverkan 

på hushållsavfallets sammansättning. 
Boende i småhus källsorterar i större ut-
sträckning än boende i flerfamiljshus. 

Även andra sociala faktorer har betydelse 
för medverkan i systemet, till exempel 
ålder och utbildning.

4.3.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan på hushållning med 
materiella resurser kan bli betydande om 
kommunikationen inte sker konsekvent 
kring miljöfördelarna med materialåtervin-
ning inklusive biologisk behandling samt 
återanvändning i jämförelse med förbrän-
ning med energiutvinning. 

Om förbränning av restavfallet sker lokalt 
i regionen kan det uppfattas som bättre 

ur miljösynpunkt för att mängden trans-
porter minskar. 

Erfarenheter från livscykelanalyser visar 
att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning 
med energiutvinning, trots att mängden 
transporter då oftast ökar.
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4.3.3 Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall 
minskar och om mängden avfall till återvinning ökar. 

Att arbeta för en hållbar konsumtion 
av produkter och produkters livslängd 
medför en positiv påverkan på miljön.

Att arbeta med avfallsminimering och att 
ytterligare stärka arbete med återbruk är 
gynnsamt. Åtgärder för att bidra till att 
avfallsmängden på lång sikt minskar finns 
i avfallsplanen. 

Det kan handla både om att inte kon-
sumera ”i onödan”, att välja produkter av 
god kvalitet, som håller länge och om att 
öka mängden avfall eller produkter som 
återanvänds. 

Åtgärder för att öka mängden avfall som 
återvinns bland annat genom att införa in-
samling av matavfall samt minska avfallets 
farlighet finns I avfallsplanen.

Genom att motverka ökningen av män-
gden avfall i samhället genom ökad åter-
användning samt minska mängden farligt 
avfall, minskar mängden material som 
utvinns ur jordskorpan samt tillförseln av 
mängden giftiga ämnen till omgivande 
natur och miljö. 

Genom återanvändning och hållbar 
konsumtion sparas värdefulla naturtill-
gångar. När giftiga ämnen sprids i vår 
natur förstörs naturtillgångar bland annat 
genom att djur tar upp de gifter som 
sprids i naturen samt att brukbar mark blir 
obrukbar på grund av gifter i mark och 
vatten. Miljövinsterna av åtgärder inom 
ovanstående målområden är bland annat 
en rikare biologisk mångfald genom re-
nare livsmiljöer för flora och fauna.

Positiv påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen bedöms bli måttlig.

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ  

eller optimera positiv påverkan
För att minska risken för att invånarnas 
motivation för att sortera sitt avfall ska 
minska samt öka möjligheterna att in-
vånarna sorterar på ett korrekt sätt, 
behöver informationen stärkas och an-
passas till de förändrade förutsättningarna 

som bland annat insamling av matavfall 
innebär. 

Syftet är bland annat att lyfta fram de 
miljövinster som avfallsminimering och 
materialåtervinning ger.

4.4 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera 
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. 

Ett exempel på detta är att ökad käll-
sortering bedöms bidra till positiv 
miljöpåverkan på flera miljöaspekter 
genom minskat uttag av jungfruliga 
råvaror och därmed minskade utsläpp. 

Ökad källsortering bedöms även bidra till 
negativ miljöpåverkan på miljöaspekten 
”Klimatfaktorer”, genom att mängden 
tunga transporter kan komma att öka 
genom ökad insamling av separata av-
fallsslag.
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5. Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms de positiva konsekvenserna av 
genomförandet av föreslagen avfallsplan vara måttliga under planens 
genomförandeperiod.

De negativa konsekvenserna av ge-
nomförandet av föreslagen avfallsplan 
bedöms vara små, vilket innebär att de 
positiva miljökonsekvenserna bedöms 

överstiga de negativa. Avfallsplanens 
inriktning ligger i linje med hållbar ut-
veckling och ansluter väl till nationella 
miljömål.

5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Av denna 
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak 
positiv vid genomförandet av avfallsplanen.

Genomförandet av avfallsplanen kan 
medföra flera positiva miljökonsekvenser, 
framförallt genom förbättrad hushållning 
med jordens ändliga resurser och min-
skad föroreningsbelastning på miljön, 
vilket är positivt från hållbarhetssynpunkt.

De målområden som på lång sikt kan 
medföra störst betydande miljöpåverkan, 
i övervägande positiv, bedöms vara mål 
för att minska avfallets mängd och far-
lighet samt mål för att ta tillvara avfall 
som en resurs I form av ökad materi-
alåtervinning.

Många av åtgärderna i avfallsplanen ut-
görs av utredningar eller informationsin-
satser. Utfallet av dessa åtgärder är osäkra 
och svåra att bedöma i dagsläget. Flera 
åtgärder syftar till att förändra beteenden, 

exempelvis information för att öka återan-
vändning, öka återvinning eller informera 
hushåll och verksamheter om farligt avfall 
i syfte att öka källsorteringen. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, 
men på lång sikt om informationsin-
satserna följs av förändrat beteende 
hos en stor andel av invånarna, kan det 
få stor positiv påverkan genom bättre 
resurshushållning och minskade dif-
fusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga 
ämnen.

Sammanfattningsvis bedöms den nega-
tiva påverkan av genomförandet av före-
slagen avfallsplan vara liten. Den positiva 
påverkan under planperioden fram till år 
2028 bedöms vara måttliga och över-
stiger den negativa påverkan.
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5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och 
ansluter väl till nationella miljökvalitetsmål.

Sammantaget bedöms de nationella 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv rikt-
ning av avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” samt ”frisk luft” beaktas särskilt 
genom åtgärder som syftar till att minska 
avfallets mängd, minska matsvinn samt 
öka återvinningen och därigenom kunna 
ersätta jungfruliga resurser.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God 
bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfall-
splanen genom åtgärder som syftar till 

att förbättra hanteringen av farligt avfall, 
minska nedskräpning och arbeta för att 
ytterligare lyfta in avfallshanteringen i den 
fysiska planeringen.

Sammanfattningsvis bedöms genom-
förande av avfallsplanen bidra till up-
pfyllande av nationella etappmål till 
miljökvalitetsmålen och mål i den natio-
nella avfallsplanen. 

Omfattningen av bidrag till uppfyllelse av 
mål beror till stor del på utfall av informa-
tionsinsatser och utredningar.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
För att motverka negativ miljöpåverkan och framför allt för att optimera 
positiv påverkan av avfallsplanens åtgärder föreslås att:

• Åtgärder för att påverka attityder 
och vanor avseende återanvän-
dning och hållbar konsumtion 
bör vara återkommande. Det kan 
exempelvis handla om informa-
tion, matsvinnsaktiviteter, prylby-
tardagar och loppisar.  

Detta är ett viktigt steg i en lång-
siktig hållbar utveckling eftersom 
det tar tid att åstadkomma förän-
drade konsumtionsmönster.

• Hänsyn till avfallshanteringen bör 
tas tidigt i processen för fysisk 
planering av nya bostadsom-
råden.

• Vid planering av fastighetsnära 
insamlingsplatser i befintlig be-
byggelse bör stor hänsyn tas till 
bland annat risk för buller vid 
bostäder och värdet av grönytor i 
närmiljön i bostadsområden.

• I utredningar om utökning av 
fastighetsnära insamling bör 
ingå aspekter för att effektiv-
isera transporter och minska 
negativ påverkan från insamling 
och transporter av avfall, exem-
pelvis genom ruttplanering samt 
genom att använda miljöanpas-
sade motorfordon med miljövän-
ligare drivmedel.

• För att långsiktigt motivera in-
vånarna att sortera sitt avfall 
är det viktigt att lyfta fram de 
miljövinster som materialåtervin-
ning och biologisk behandling 
har framför förbränning med 
energiutvinning och att även visa 
på resultatet från hushållens  
sortering.

De åtgärder som anges ovan är antingen 
inarbetade i form av egna åtgärder i av-
fallsplanen eller utgör aspekter som bör 
beaktas vid genomförandet av planerade 
åtgärder i avfallsplanen.
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6. Uppföljning av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan
I syfte att minska risken för att negativ miljöpåverkan uppstår till följd av 
avfallsplanens genomförande ska de åtgärder som redovisas följas upp. 

De åtgärder som ska följas upp har 
inarbetats i avfallsplanen och uppföljning 
sker på det sätt som redovisas i 
avfallsplanen för samtliga mål och 
åtgärder.

7. Referenser
- Avfallsplan för KSRR 2021-2028 
- www.globalamalen.se
- www.sverigesmiljomal.se
- www.riksdagen.se
- www.naturvardsverket.se
- www.trafikverket.se
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Anläggning I avfallsplanen åsyftas ofta en avfallsanläggning eller annat avgränsat 
område där avfall hanteras.

Avfall Alla föremål eller ämnen som innehavaren avser eller gör sig av med 
eller är skyldig att göra sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med. (Miljöbalken 15 kapitlet 1 §)

Avfall Sverige Svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och 
återvinning. De representerar kommunmedlemmarna gentemot 
politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

Avfall Web Avfall Sveriges statistikverktyg, vilket ger kommunmedlemmarna 
möjlighet till jämförelser, benchmarking och uppföljning.

Avfallsfraktioner Olika typer av utsorterat avfall till exempel restavfall, matavfall, retur-
papper och förpackningar.

Avfallsföreskrifter Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna 
utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. 

Föreskrifterna stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Ingår tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som 
varje kommun måste ha.

Avfallshantering Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
eller annan fysisk behandling av avfall. Det kan även innebära att 
man vidtar åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall 
men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, sorteras, 
återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.(Miljöbalken 
15 kapitlet 5 §)

Avfallshierarki Prioriteringsordning för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen 
från EU, men även implementerat i Sverige. Avfallshierarkin kallas 
ofta för avfallstrappan.

Avfallsminimering Att minska mängden avfall som genereras genom att exempelvis 
hyra eller låna saker istället för att köpa eller genom att lämna in 
eller köpa begagnade produkter. Högst prioriterat i avfallshierarkin.

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans 
med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen 
innehåller bland annat mål för kommunens avfallshantering samt 
åtgärder för att nå målen.

1. Syfte
Syftet med denna ordlista är att förklara ord och begrepp i avfallsplanen 
så att även personer som inte har avfall som profession förstår.
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Avfallsslag Olika typer av avfall, till exempel matavfall, returpapper och förpack-
ningar. Avfallet är indelat i olika kategorier, se bilaga 1 till Avfallsför-
ordning (SFS 2001:1063). 

Dessutom finns en mer detaljerad avfallskatalog, bilaga 2 till 
Avfallsförordning (SFS 2011:927) som anger alla avfallsslag med en 
sexsiffrig avfallskod och som används för att skilja ut vad som är 
farligt avfall.

Avfallstaxa Kommunens avfallshantering är avgiftsfinansierad. Kommunens taxa 
reglerar avgifter och hur avgifter debiteras. (Miljöbalken 27 kapitlet 5 §)

Batterier Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller 
farliga ämnen och klassas därför som farligt avfall. Alla batterier ska 
samlas in.

Bioavfall Kort ordform för biologiskt nedbrytbart avfall, innefattande matavfall 
och trädgårdsavfall.

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvud-
sakligen bestående av metan och koldioxid.

Biologisk behandling Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall.

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningspro-
cessen har startat. (SFS 2001:1063).

Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad.

Cirkulär ekonomi Ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjlighe-
ter med cirkulära kretslopp, snarare än linjära processer. 

Det innebär att resurser behålls i ett kretslopp istället för att bli avfall, 
alltså att resurser återskapas eller återanvänds i så hög grad som 
möjligt och under så lång tid som möjligt.

Deponi Avgränsad upplagsplats där avfall läggs för slutförvaring under kon-
trollerade former. (SFS 2001:1063 § 5)

Deponering En behandlingsmetod som prövas för avfall som inte kan eller ska 
återvinnas eller behandlas på annat sätt. 

Deponering innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt 
och behandlingsmetoden styrs av ett mycket strängt regelverk.

Ej brännbart avfall Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, 
glas, sten, porslin, keramik och gips.(Inert avfall)

Eftersorterat avfall Avfall som genomgått eftersortering i syfte att öka utsorteringen av 
återvinningsbart materal.
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Elavfall/konsumentelavfall Konsumentelavfall är elektroniska produkter som normalt finns i en 
bostad. Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft 
en elektrisk eller elektronisk funktion. 

Populärt kallat ”allt med sladd eller batteri eller sådant som är bero-
ende av el för att fungera”. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör 
räknas också som elavfall. Med konsumentelavfall avses desamma 
som i 13 § förordning(2014:1075) om producentansvar för elutrust-
ning

Energiutvinning Energiåtervinning innebär att avfall används som bränsle för produk-
tion av främst fjärrvärme och el. På så sätt tas energiinnehållet i 
avfallet tillvara. Energiåtervinning är ett fungerande sätt att behandla 
det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan 
metod.

EU-direktiv Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa direktivets mål 
inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om hur resultatet ska upp-
nås. Ett EU-direktiv är alltså inte direktgällande i Sverige såsom en 
vanlig lag stiftad av den svenska riksdagen. 

EU-direktivet innebär endast ett åtagande för den svenska staten 
att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets mål 
uppnås.

EU-förordning En förordning är en rättsakt inom EU som är direkt tillämplig i alla 
unionens medlemsländer. Förordningar är ett av de mest kraftfulla 
elementen i EG-rätten och måste vara direkt tillämpliga (som en 
vanlig lag) i medlemsländerna utan att den särskilt implementeras i 
den nationella lagstiftningen.

Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsför-
ordningen (SFS 2011:927) och som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. 

Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel färgrester, 
tryckimpregnerat trä, spillolja, lösningsmedel som lacknafta och 
fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilverter-
mometrar. Även elavfall från hushåll är farligt avfall.

Fastighetsägare  Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kapitlet 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare.

Fettavskiljare Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten 
från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars 
avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp.

FNI Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Insam-
ling av avfallet sker på fastigheten, i direkt anslutning eller mycket 
nära fastigheten.

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan bildat 
av materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI har i uppgift 
att samordna lokala etableringar för insamling av förpackningar och 
tidningar.
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Förbränning Avfall får endast förbrännas i anläggningar som uppfyller högt ställda 
krav enligt regler i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 
(FFA). I Sverige finns cirka 80 anläggningar som uppfyller dessa krav. 

Det är inte tillåtet att bränna avfall i mindre anläggningar, såsom en 
villapanna eller kamin. 

Bilaga 3Avfall som går till förbränning får inte innehålla farligt avfall, 
batterier, elavfall, tidningar eller förpackningar. Förbränning är ett 
sätt att ta till vara den energi som finns i avfallet.

Förorening Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne 
eller system att användbarheten förändrats i oönskad riktning (till 
exempel närsalter, svaveldioxid, tungmetaller).

Förpackning Konstruktion av plast, papper, kartong, wellpapp, glas etcetera som 
används för att förvara, skydda eller leverera en vara.

Grovavfall Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt eller skrym-
mande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt 
att samla in i säck eller kärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler, 
cyklar, leksaker och barnvagnar.

Kommunalt avfall Med kommunalt avses avfall från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll. (Miljöbalken 15 kapitlet 3 §).

Exempel på kommunalt avfall som uppkommer i hushåll är mat- 
och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall.

Med avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 
liknar kommunalt avfall från hushåll menas avfall från verksamheter i 
huvudsak från tjänstesektorn. 

Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att 
människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en 
lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar, personalutrymmen, toalettavfall och avfall från 
kontor, hotell, restauranger, storkök, gatukök, konditorier och caféer.

Avfall från tillverkning, avfall från enskilda avloppsanläggningar och 
bygg- och rivningsavfall ingår inte i begreppet kommunalt avfall.

Kommunala renhållnings-

skyldigheten

Den skyldighet kommunen har att behandla ( återvinna, bortskaffa, 
materialåtervinna, deponera avfall eller förbereda avfall för återan-
vändning) följande avfall inom kommunen). (15 kap 20 § miljöbalken)

1. Kommunalt avfall
2. Avloppsfraktionen  exempelvis slammet från små avlopps-

anläggningar exempelvis slambrunnar, slutna tankar som är 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter samt filtermas-
sor från fosforfällor.

3. Hushållsspillvatten eller vatten som till sin art och sammansätt-
ning liknar hushållsspillvatten

4. Latrin från torrtoletter exempelvis mulltoaletter, separationstoa-
letter, förbränningstoaletter eller dylikt.

5. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet. Exempelvis när fastighetsägaren själv bygger om 
eller renoverar.

Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av 
producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producen-
ternas insamlingssystem.



6

B
ila

g
a 

8

Bilaga 8 - Ordlista

SAMRÅDSVERSION MAJ 2020

Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

Hyresgäst/

nyttjanderättsinnehavare

Med hyresgäst avses en person, företag eller verksamhet som hyr 
en bostad eller lokal och har rätt att bruka eller nyttja en fastighet/
bostad/lokal.

Hållbarhet Att system och funktioner består på lång sikt. Hållbarhet brukar 
delas upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de 
samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling

Hämtningsavstånd Det avstånd som uppstår mellan avfallsutrymme/hämtningsplats/ 
avfallsbehållare och sopbilens lastningsplats.

Hämtningsplats Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara be-
lägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika 
hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma 
fastighet, bland annat beroende på olika fordon som hämtar.

Industriavfall Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller 
biologiska förändringar i kontakt med andra avfall, exempelvis sten 
och grus (se Deponeringsförordningen 3 §).

Infrastruktur Anläggningar och strukturer som tillsammans säkrar grundläggande 
funktioner i samhället, t.ex. system för transport av material, varor, 
avfall, personer och tjänster samt för energi, kommunikation och 
information.

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport 
(se Avfallsförordningen 4§).

Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

Källsortering Sortering av avfall vid källan, det vill säga på den plats där avfallet 
uppkommer, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Det 
sorterade avfallet kan sedan avlämnas till exempel i miljörum i 
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan 
avlämningsplats.

Matavfall och matsvinn Matavfall är livsmedel som slängts eller som enligt lag måste slängas 
eller är tänkt att slängas. Det finns både oundvikligt matavfall och 
onödigt matavfall. När livsmedel, som hade kunnat konsumeras om 
det hanterats annorlunda, slängs i onödan kallas det för matsvinn. 

Matavfall är livsmedel som slängts eller som enligt lag måste slängas 
eller är tänkt att slängas. Det finns både oundvikligt matavfall och 
onödigt matavfall. När livsmedel, som hade kunnat konsumeras om 
det hanterats annorlunda, slängs i onödan kallas det för matsvinn.
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Material Produkter och varor består av olika material. Exempelvis innebär 
återvinning tillvaratagande av material från avfall. Material kan också 
lämnas till återanvändning eller till förberedelse för återanvändning. 

Exempelvis innebär återvinning tillvaratagande av material från avfall. 
Material kan också lämnas till återanvändning eller till förberedelse 
för återanvändning.

Materialåtervinning När man återvinner ett material så att det kan användas i nya pro-
dukter (till skillnad från energiåtervinning).

Miljö- och  klimatpåverkan Miljöpåverkan är förändringar av naturen som är orsakade av mänsk-
ligt beteende, medan klimatförändringar är en form av miljöpåver-
kan som har med den globala uppvärmningen att göra. 

Avfallshantering påverkar miljön i form av giftiga ämnen i omlopp, 
deponier, lakvatten, nedskräpning o.s.v. Avfallshantering påverkar 
klimatet t.ex. genom utsläpp av växthusgaser

Miljörum Avfallsutrymme med olika behållare för källsorterat material från 
hushållen.

Nedlagda deponier Gamla avslutade deponier (soptippar).

Nedskräpning När någon med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp 
efter sig utomhus på en plats som andra har tillträde eller insyn till. 
(Miljöbalken 15 kapitlet 26 §)

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt lättned-
brytbart avfall och plastavfall.

Producent Med producent avses exempelvis den som yrkesmässigt

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 
serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 
hanteringen av en vara eller

2. för in en förpackad vara till Sverige eller

3. tillverkar en förpackning i Sverige eller

4. för in en förpackning till Sverige

(SFS 2018:1462 8§).

Med producent avses även den som yrkesmässigt för att släppa ut 
på den svenska marknaden

1. i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tidningspapper 
eller 

2. för in tidningar till Sverige

(SFS 2018:1463 6§).

Producentansvar Inom de områden där producentansvar råder ansvarar producen-
terna för insamling och omhändertagande av uttjänta varor och 
produkter.

Renhållningsordning Består av två delar. En del med föreskrifter, lokala regler för avfalls-
hanteringen. En andra del, avfallsplanen, med planeringför avfalls-
hanteringen i framtiden. Den ska fastställas av kommunfullmäktige 
för att gälla. Varje kommun måste ha en renhållningsordning enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808).
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Restavfall Med restavfall avses vanliga soppåsen under diskbänken. Med detta 
avses avfall som återstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producent-
ansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.

Resurshushållning Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, mark och 
vatten.

Returpapper Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i 
producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår inte i kom-
munens ansvarsområde om det har sorterats ut.

Rötning Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen 
och energi i form av rötgas eller biogas återvinns.

SFS 1998:808 Miljöbalken.

SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

Slam och filteravfall Med slam och filteravfall avses avfall från små avloppsanläggningar, 
t.ex. slambrunnar, slutna tankar som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter samt filtermassor från fosforfällor.

Små avloppsanläggningar Med små avloppsanläggningar avses slamavskiljare, sluten tank, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar

Tillsynsansvarignämnd Med tillsynsansvariga nämnden avses respektive medlemskommuns 
miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarandes som utövar 
tillsyn (tillsyn) vid verksamhet som bedriver viss verksamhet, särskilt 
miljöfarlig sådan.

Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som 
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte 
fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en 
trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för.

Återbruk Med återbruk avses återanvändning av föremål, vilket syftar till 
att föremålet används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för, utan annan förberedande bearbetning 
än rengöring och/eller reparation.

ÅVC Med återvinningscentral (ÅVC) avses bemannad anläggning eller 
självservice anläggning med inpasseringssystem för mottagning av 
sorterat grovavfall, konsumentelavfall och farligt avfall från hushåll. 
Mat- och restavfall får inte lämnas på en ÅVC.

ÅVS Med återvinningsstation (ÅVS) avses obemannad anläggning för 
mottagning av hushållens förpackningar, returpapper och batterier 
som omfattas av producentansvar



Avfallsföreskrifter
KSRR:s föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Renhållningsordning 2021-2028
Giltig 20xxx-xx-xx - 2028-12-31 

Antagen hos respektive medlemskommuners kommunfullmäktige:

Kalmar kommun 2015-04-27,§101
Mörbylånga kommun 2015-05-19,§78

Nybro kommun 2015-05-25,§130
Oskarshamn kommun 2015-06-08,§91

Torsås kommun 2015-04-20,§55

Dessa föreskrifter tillsammans med Avfallsplan 2021 – 2028 utgör 
renhållningsordning för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
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1 § Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 
74–75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige 
dessa föreskrifter för avfallshantering i KSRR:s medlemskommuner.

2 § Inledande bestämmelser 
2 § Varje kommun ska enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken ha en 
renhållningsordning. 

Renhållningsordningen består av två delar; föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Fö-
reskrifterna om avfallshantering innehåller de kommunala reglerna om avfallshantering.

Bestämmelser om kommunalt avfall i dessa föreskrifter gäller för samtliga avfallsfraktioner som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap miljöbalken om inget annat anges.

Tillämpliga föreskrifter
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa 
föreskrifter om avfallshantering.

Bestämmelser om hantering av avfall genom anslutning till det kommunala VA-nätet finns i 
KSRR:s medlemskommuners ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunernas 
allmänna vatten- och avlopps- anläggning samt information till fastighetsägare).

 

För kommunens avfallshantering gäller:

• EU:s regelverk gällande avfall

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)

• Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken

• Andra författningar t.ex. lag om allmänna vattentjänster och Arbetsmiljölagen

• KSRR:s taxa för hushållsavfall

• Tillsynsmyndighetens taxa
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3 § Definitioner
3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma 
betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt 
används följande begrepp med de betydelser som här anges:

KSRR
Med KSRR avses kommunalförbundet Kalmar-
sundsregionens Renhållare. 

Medlemskommuner
Med medlemskommuner avses Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås 
kommun.

Avfallsansvarig nämnd
Med avfallsansvariga nämnden avses KSRR:s 
förbundsdirektion.

Tillsynsansvarig nämnd
Med tillsynsansvariga nämnden avses respek-
tive medlemskommuns miljö- och hälsos-
kyddsnämnd eller motsvarande.

Fastighetsägare
Med fastighetsägare avses den som enligt 1 
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
ska anses som fastighetsägare.

Hyresgäst
Med hyresgäst avses en person, företag el-
ler verksamhet som hyr en bostad eller lokal 
och har rätt att bruka eller nyttja en fastighet/
bostad/lokal.

Helårsbostad
Med helårsbostad avses den bostad där nå-
gon boende är folkbokförd på adressen.

Fritidsbostad
Med fritidsbostad avses den bostad där alla 
boende är folkbokförda på en annan fastighet 
och är avsedd att användas som tillfällig bo-
stad under semestern eller annan fritid.

Väghållare
Med väghållare avses den enskilde eller det 
organ som ansvarar för väghållningen. Staten, 
kommunen, vägsamfälligheter eller samfällig-
hetsföreningar och enskild fastighetsägare är 
exempel på väghållare.

Kommunalt avfall
Med kommunalt avfall avses avfall detsamma 
som i 15 kapitlet 3§ miljöbalken, det vill säga 
avfall som uppkommer som en direkt följd av 
att människor vistas i en bostad, i en lokal el-
ler inom en anläggning. 

Grovavfall
Med grovavfall avses kommunalt avfall som är 
så tungt eller skrymmande eller har egenska-
per som gör det olämpligt att samla in i kärl 
och säck.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är biologiskt avfall som upp-
står vid normalt nyttjande av trädgård vid 
bostadshus. Avfall som uppkommer vid yrkes-
mässig trädgårdsskötsel räknas som verksam-
hetsavfall.

Farligt avfall
Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål 
som kan ge allvarliga skador på växter, djur 
och människor. Farligt avfall är markerat med 
* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller omfat-
tas av föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 12§ avfallsförordningen.

Matavfall
Med matavfall avses avfall som är biologiskt 
lättnedbrytbart genom kompostering eller 
biologiskbehandling. 

Avfallet uppkommer i och med livsmedels-
hantering i hushåll eller hos verksamheter 
som restauranger, storkök, gatukök, kondito-
rier och caféer etc. 
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Matavfall är rester som blivit över, som man 
rensat bort eller som blivit dåligt eller som av 
andra orsaker inte gått till konsumtion.

Restavfall
Med restavfall avses vanliga soppåsen. Med 
detta avses avfall som återstår när matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-
avfall och annat avfall som omfattas av pro-
ducentansvar, har sorterats ut från hushållets 
kärl- och säckavfall.

Latrin
Med latrin avses toalettavfall från torrtoalett 
och jämförliga lösningar 

Slam och filteravfall
Med slam och filteravfall avses avfall från små 
avloppsanläggningar, t.ex. slambrunnar, slutna 
tankar som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter samt filtermassor från fos-
forfällor.

Fettavskiljarslam
Med fettavskiljarslam avses avfall från fett-
avskiljare. Fettavskiljare är en anläggning som 
fångar upp de flesta sorters fetter innan de 
når det kommunala avloppsnätet. 

En fettavskiljare bör kopplas på köksavlopp 
från vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar el-
ler motsvarande.  

Detta innebär att fettavskiljaren samlar avfall 
från både produktionen i köket men även 
frånrestaurangens serveringsdel i form av 
matrester samt allt avfall som hamnar i fettav-
skiljaren vid diskningen. 

Avfallet är alltså en konsekvens av att männis-
korbefunnit sig i lokalen för att äta där.

Bygg- och rivningsavfall
Med bygg- och rivningsavfall avses avfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet  
Med detta avses bygg- och rivningsavfall vid 
exempelvis om- eller nybyggnation som fast-
ighetsägaren utför i egen regi.

Verksamhetsavfall
Med verksamhetsavfall avses avfall som upp-
kommer vid yrkesutövning och som inte ingår 
i kommunalt avfall. Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för att detta avfall hanteras korrekt.

Behållare
Med behållare avses kärl, säck, container, bot-
tentömmande behållare eller någon annan 
anordning för uppsamling av avfall.

Renhållaren
Med renhållaren avses KSRR, entreprenör 
som KSRR upphandlat eller annan aktör som 
utsetts av KSRR. 

Små avloppsanläggningar
Med små avloppsanläggningar avses slamav-
skiljare, sluten tank, fosforfälla, minirenings-
verk och andra motsvarande anläggningar.

ÅVC
Med återvinningscentral (ÅVC) avses beman-
nad anläggning eller självservice anläggning 
med inpasseringssystem för mottagning av 
sorterat grovavfall, konsumentelavfall och 
farligt avfall från hushåll.

ÅVS
Med återvinningsstation (ÅVS) avses obeman-
nad anläggning för mottagning av hushållens 
förpackningar, returpapper och batterier som 
omfattas av producentansvar.

Återbruk

Med återbruk avses återanvändning av fö-
remål, vilket syftar till att föremålet används 
igen för att fylla samma funktion som det ur-
sprungligen var avsett för, utan annan förbe-
redande bearbetning än rengöring och/eller 
reparation.
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4-41 § 
4-6 § Ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
4 § 
KSRR har verksamhetsansvar, enligt 15 kapitlet 
20 § miljöbalken, för hantering av kommunalt 
avfall i medlemskommunerna, med särskilt 
ansvar för att kommunalt avfall som utgörs av 
farligt avfall samlas in och transporteras till en 
avfallsbehandlingsanläggning.

Avfallsinsamlingen inom KSRR:s hämtnings-
områden utförs av den eller de som KSRR 
bestämmer. 

KSRR:s direktion får utfärda bestämmelser 
och anvisningar av mindre betydelse, som 
kompletterar avfallsföreskrifterna.

5 § 
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 ka-
pitlet miljöbalken och enligt föreskrifter med-
delade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden (respek tive med-
lemskommuns miljö- och hälsos kyddsnämnd 
eller motsvarande).  

6 § 
KSRR ansvarar för att informera hushållen om 
insamlingssystem samt krav och hantering 
som finns för förpackningar, returpapper, 
konsumentelavfall, batterier och läkemedel i 
enlighet med gällande producentansvar.

7 § Producenternas ansvar 
Producenterna ansvarar för att samla in och 
ta hand om uttjänta produkter som omfat-
tas av producentansvar (t.ex. förpackningar, 
returpapper, konsumentelavfall, batterier och 
läkemedel). 

Producentansvarsavfall som har sorterats ut 
och lämnats i producenternas insamlingssys-
tem ingår inte i kommunernas renhållnings-
ansvar.

7 § 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” 
samt KSRR:s ”Gör rum för en hållbar avfalls-
hantering” där KSRR ger råd och rekommenda-
tioner för avfallsutrymmen och transportvägar 
mm. 

• 

Enligt 15 kap. 20§ miljöbalken ska varje kommun ansvara för att:
• Kommunalt avfall inom kommunen återvinns eller  bortskaffas.

• Kommunalt avfall inom kommunen transporteras till en behandlings-  
anläggning om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors  
hälsa och miljön som enskilda intressen

• Kommunalt avfall inom kommunen transporteras till en behandlings-  
anläggning om fastighetsägaren begär det och det inte är oskäligt  
med hänsyn till omständigheterna
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8 § Avgiftsskyldighet 
8 § 
Medlemskommunernas fullmäktige får med 
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken meddela före-
skrifter om att avgift ska betalas för:

Information, planering, insamling, transport 
och behandling av avfall som enligt miljöbal-
ken eller enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av miljöbalken utförs av KSRR eller entre-
prenör som KSRR anlitar. 

Åtgärder som vidtas i syfte att informera 
hushåll och verksamhetsutövare om avfalls-
förebyggande åtgärder som KSRR:s medlems-
kommuner ansvarar för.

Åtgärder som vidtas för att underlätta insam-
ling och sortering av återanvända produkter 
från hushåll och verksamhetsutövare som 
KSRR:s medlemskommuner ansvarar för. 

9-10 § Informationsskyldighet 
9 § 
Fastighetsägaren är skyldig att i behövlig 
omfattning hålla sig själv informerad samt 
informera den eller de som bor i eller är verk-
samma i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 

Hyresgäst och verksamhetsutövare är i sin tur 
skyldiga att i behövlig omfattning informera 
gäster, kunder och personal med flera om 
gällande regler för avfallshantering.

10 § 
Ändring av ägarförhållande för fastigheten/
bostaden ska utan dröjsmål anmälas till KSRR. 
Anmälan görs av den närmast föregående 
ägaren till fastigheten. 

Fastighetsägaren ska även snarast anmäla 
annan ändring som berör avfallshanteringen, 
abonnemang eller betalningsansvar.

11 § Sortering av avfall
11 § 
Fastighetsägaren är ansvarig för att utsortering 
av avfallsslag sker i enlighet med bilaga 1 samt 
att hålla detsamma skilt från annat avfall.

12 § 
Fastighetsägaren ska säkerställa möjligheter 
att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfrak-
tioner som enligt dessa föreskrifter skall över-
lämnas till KSRR för borttransport.

13 § Skyldighet att överlämna avfall
13 § 
Kommunalt avfall ska lämnas till KSRR om inte 
annat sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ord-
ning vid fastigheten/bostaden eller vid över-
enskommen eller anvisad plats enligt § 21.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort 
från fastigheten/bostaden så ofta att olägenhet 
för människors hälsa och miljö inte uppstår. 

Hämtningsintervall och storlek på behålllare 
ska motsvara behovet av borttransport av 
kommunalt avfall från fastigheten.

Vissa utsorterade avfallsslag kan av fastighets-
ägaren eller hyresgästen lämnas på plats som 
anvisas i enlighet med bilaga 1.

Fastighetsägaren eller hyresgästen ska snarast 
upplysa KSRR om nybyggnad eller ändring av 
förhållanden på fastigheten/bostaden av bety-
delse för avfallshanteringen.
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14 § Emballering av avfall samt placering av behållare
14 § 
I behållare och utrymme för avfall får endast 
läggas sådant avfall för vilket behållaren och 
utrymmet är avsedd.

Fastighetsägaren ansvarar för städning och 
borttagande av hinder i avfallsutrymmen.

Om behållare har felaktigt innehåll, ej sorterat 
eller emballerat enligt bilaga 1 samt vid hinder 
som fastighetsägaren ansvarar för töms det 
inte och fastighetsägaren meddelas. 

Felet skall åtgärdas och behållaren töms vid 
nästa tömningstillfälle. Alternativt kan fastig-
hetsägaren beställa extratömning av behålla-
ren enligt KSRR:s renhållningstaxa.

Glödande avfall såsom varm aska eller dylikt 
som kan förorsaka antändning får inte lämnas 
till KSRR:s  avfallshantering.

Regler för sortering samt emballering av avfall 
anges i bilaga 1.

15-16 § Anskaffande, ägande, rengöring  
och tillsyn av behållare
15 § 
De behållare och annan utrustning som an-
vänds i KSRR:s verksamhetsområde framgår 
av KSRR:s renhållningstaxa.

16 § 
Kärl och säckar tillhandahålls och ägs av 
KSRR. Kärlen, utom latrinkärl, underhålls, repa-
reras och byts ut vid behov av KSRR. 

Fastighetsägaren ansvarar för tillsyn och ser 
till att behållaren är rengjord och försluten 
före hämtning för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom 
buller, lukt och dylikt. Alla behållare skall pla-
ceras så att olägenhet inte uppstår för omgiv-
ningen.

Vid uppmaning av renhållaren skall fastig-
hetsägaren tillse att rengöra behållaren innan 
nästa tömning. Om inte detta är gjort kan 
renhållaren tillse att rengöringen utförs och 
fakturera fastighetsägaren för detta.

Vippcontainer, växelflak och bottentömman-
de behållare tillhandahålls, ägs, underhålls, 
repareras och byts ut vid behov av KSRR om 
inte annat överenskommits. Fastighetsägaren 
ansvarar för tillsyn och ser till att behållaren är 
rengjord och försluten före hämtning om inte 
annat överenskommits.

Andra behållare såsom matavfallskomposter 
för eget omhändertagande, säckställ, kom-
primatorer, små avloppsanläggningar ,tank 
för matavfall och fettavskiljare installeras, ägs, 
underhålls, repareras, rengörs och byts vid 
behov ut av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren beskostar och har ansvar för 
installation, underhåll och service av övriga 
inom fastigheten/bostaden förekommande 
anordningar och utrymmen för avfallshante-
ring för att förebygga störningar i anordning-
ens funktion och olägenhet såsom buller, lukt 
och dylikt.

Behållaren ska finnas tillgänglig för underhåll, 
reparation, utbyte och märkning för KSRR.

Såväl behållare som inom fastigheten före-
kommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så 
att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras.
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17 § Anläggande
17.1 § 

Anläggande av avfallsutrymmen för kärl 
Avfallsutrymmen för kärl kan anordnas såväl 
inomhus och utomhus i markplan. De bör 
vara väl tilltagna och flexibla. 

Storleken på utrymmet bestäms av storleken 
på och antalet kärl som behöver finnas där. 

Den fria gången mellan olika kärl ska vara 
minst 1,5 meter och avståndet mellan varje 
kärl minst 6 centimeter på varje sida. 

En avbärarlist på lämplig höjd skyddar väggen. 
En list ovanför avbärarlisten kan vara bra för 
uppsättning av skyltar. 

Rumshöjden skall vara minst 2,1 meter. 

Dörrar för avfallsutrymmen ska ha minst 1,2 
meter fri bredd och minst 2 meter fri höjd. 
Det skall finnas uppställningsanordningar för 
dörren som enkelt kan aktiveras samt lås som 
går att öppna utan nyckel inifrån. 

Tunga dörrar bör förses med maskinell dörr-
öppnare. Dörrar bör förses med skyddsplåt på 
insidan och låsvred förses med skyddskåpa/
bygel som skydd mot nötning, slag och stötar. 

Det ska finnas snabbtändande belysning. 
Ljusstyrkan ska inte vara mindre än 100 lux. 
Strömbrytare bör placeras på ca 1,3 meter 
höjd över golv för att undvika påkörning. 

Golvytan skall vara plan och halkfri och lätt att 
rengöra. Inga trösklar eller trappsteg får fin-
nas. Kärl som står utomhus skall stå på hård-
gjord yta.

Dörren ska ha:
•  Skyddsplåt på insidan
•  vred på insidan med 

skydd/kåpa
•  Automatisk  dörröppnare
•  Uppställnings anordning

Plats för fler
kärl i framtiden

Avbärarlist 
0,95–1,25 meter 
från golvet

Vattenslang & golv-
brunn för rengörning 
av kärl och golv

Avståndet mellan 
varje kärl minst 6 cm 
på vardera sida

Gärna stora 
fönster

Minst 1,5 m

Minst 1,2 m

M
inst 2,1 m

Exempel på avfallsutrymme med fastighetsnära insamling dimensionerad för 50 lägenheter. 

BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL
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17.2 § Anläggande av avfallsutrymmen bottentömmande behållare 
Avfallsutrymmen för bottentömmande behål-
lare ska utformas så att de är åtkomlig för for-
don utrustat med kran. 

Behållaren ska ha kroksystem Kinshofer 
Mushroom eller motsvarande som går att 
tömma med den utrustning som används i 
kommunen. Tömning av bottentömmande 
behållare kräver 10 meter fri höjd. Bottentöm-
mande behållare ska placeras så att kranbilen 
inte behöver lyfta behållaren över gångbana, 
cykelbana eller parkerade bilar. 

I de fall det är oundvikligt skall gångbanan 
spärras av vid tömning. 

På grund av att behållaren kan pendla vid 
lyft bör bottentömmande behållare placeras 
minst 2 meter från omgivande hinder till ex-
empel fasad, lyktstolpe eller parkerade bilar. 

Kranbilen kan stå max 5 meter från behållaren 
vid tömning. Uppställningsplatsen för fordo-
net bör vara minst 15 meter lång.

17.3 § 

Anläggande av avfallsutrymmen för container 
Avfallsutrymmen för container ska utformas 
så att det är 15 x 4 meters fri yta framför con-
tainern. Minsta avstånd mellan och runt con-
tainrar 1 meter. 

Tömning av container kräver 10 meter fri 
höjd.  Container skall stå på en plan och hård-
gjord yta.

17.4 § 
Anläggande av små avloppsanläggningar, fett-
avskiljare eller tank för matavfall

Vid installation och anläggande av utrymmen 
för avfallshämtning, små avloppsanläggningar, 
tank för matavfall, fettavskiljare eller dylika 
anläggningar ska hänsyn tas till vad som utgör 
god arbetsmiljö samt god tömningsbarhet vid 
hämtning av avfall från anläggningen.

Vid anläggande av små avloppssanläggningar, 
tank för matavfall eller fettavskiljare ska inte 
avstånd mellan uppställningsplats för töm-
ningsfordon och anslutningspunkt för töm-
ning överstiga 20 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. 

Dessutom får det totala avståndet från hämt-
ningsfordonets uppställningsplats till tank för 
matavfall eller fettavskiljare maximalt vara 60 
meter.

Fastighet

Container

15 meter

4 meter

1 meter
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Anslutningspunkten för tankar för matavfall 
eller fettavskiljare ska vara utomhus och enligt 
vedertagen branschstandard. 

Tank för matavfall och fettavskiljare ska vara 
placerade i ett separat utrymme, väl avskilt 
från hantering och förvaring av livsmedel, för 
att undvika kontaminering av livsmedel och 
ska vara utrustat med varmvatten och avlopp. 

För att förhindra dålig lukt, avlagringar och 
rötningsprocesser måste anläggningen ha 
tillfredställande luftning. Utrymmet ska ha god 
luftväxling och ska vara utrustat med varmvat-
ten och avlopp. 

Takhöjden där anläggningen placeras ska vara 
minst 2,2 meter. Dörrar för avfallsutrymme 
där anläggningen är placerade ska ha minst 
1,2 meter fri bredd och minst 2 meter fri höjd. 

Det skall finnas uppställningsordningar för 
dörren som enkelt kan aktiveras samt lås som 
går att öppna utan nyckel inifrån. Tunga dör-
rar bör förses med maskinell dörröppnare. 
Ljusstyrkan ska inte vara mindre än 100 lux.

Anläggningen ska vara lättillgänglig för töm-
ning. Lock, manlucka eller annan tömnings-
anordning ska kunna öppnas av en person 
och får inte vara blockerad inför tömning. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anlägg-
ningens skötsel och underhåll. 

Anslutningspunkten för små avloppsanlägg-
ningar kan vara vid anläggningen eller en 
sugledning. Kopplingen för sugledningen skall 
följa vedertagen branschstandard. Höjdskillna-
den mellan fordonets uppställningsplats och 
botten på anläggningen ska vara mindre än 5 
meter, om inte särskilda skäl föreligger.

Fosforfällor som kräver byte av filtermaterial 
ska anläggas så att de är tillgängliga och kan 
tömmas med fordon utrustat med kran. Filter-
behållaren får ha en volym på maximalt 5 m3. 

Anläggande ska ske så att avståndet mellan 
kranfordonets uppställningsplats och botten-
tömmande behållare inte överskrider 5 meter 
om inte särskilda skäl föreligger. 

För tömning av filterkassett eller storsäck gäl-
ler att avståndet mellan kranfordonets upp-
ställningsplats och anläggning inte överskrider 
5 meter och att filterkassett eller storsäck får 
väga max 1 000 kg, om inte särskilda skäl fö-
religger.

I övrigt vid anläggande av avfallsutrymmen för 
kärl, bottentömmande behållare, container, 
små avloppsanläggningar och andra typer av 
behållare, beakta Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” samt KSRR:s ”Gör rum för 
en hållbar avfallshantering” där KSRR ger råd 
och rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar mm.

Max 20 m

Max 25 kg
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18 § Åtgärder inför hämtning av avfall  
som lämnas i kärl eller säck
18 § 
Fastighetsägaren eller hyresgästen ska sätta 
ut behållaren vid överenskommen/anvisad 
hämtplats senast vid kl.06.00 på hämtnings-
dagen och vara tillgängligt till kl.22.00.

Behållare ska vara placerade och vända så att 
hantering med den utrustning som KSRR an-
vänder kan ske och underlättas och så att inte 
olägenhet uppstår för omgivningen.

KSRR ska ha tillträde till de utrymmen i fastig-
heten där arbetet ska utföras. Nycklar, port-
koder och dylikt ska utan anmodan tillhanda-
hållas KSRR vid begäran om hämtning i låst 
utrymme. 

Ändringar ska utan uppmaning meddelas till 
KSRR. Nyckeln som tillhandahållits KSRR får 
inte passa i andra lås i fastigheten.

Behållaren får inte fyllas mer än att den lätt 
kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung 
att det blir uppenbara svårigheter att flytta den 
eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och 
halkbekämpning av gångbanan utanför fastig-
heten och för att eventuell snövall mot gatan 
tas bort. Behållaren ska vara fri från snö och is 
vid hämtningstillfället. Vid behov ska åtgärder 
som motverkar fastfrysning vidtas.

Fastighetsägaren får inte flytta kärl mellan 
hämtplatser inom fastigheten eller mellan 
fastigheter.

I övrigt beakta Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” samt KSRR:s ”Gör rum för 
en hållbar avfallshantering” där KSRR ger råd 
och rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar.

19-20 § Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § 
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nytt-
janderättshavaren att inför hämtningstillfället 
säkerställa att avståndet mellan uppställnings-
plats för kranfordon och filterkassett eller an-
nan behållare som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inte överstiger det längsta 
tillåtna avstånd enligt § 17 om inte särskilda 
skäl föreligger.

Det åligger fastighetsägaren att inför töm-
ningstillfället förbereda anläggning så att töm-
ning kan ske med det fordon som används.

Små avloppsanläggningar ,tankar för matavfall 
och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för 
tömning. Lock eller manlucka som öppnas 
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset 
när tömning ska ske. 

Lock eller manlucka ska vara av ett lätt mate-
rial och får väga högst 25 kilogram respektive 
35 kilogram för lock som dras åt sidan. Små 
avloppsanläggningars lock ska vid tömnings-
tillfället vara tydligt markerat med t.ex. en 
pinne och flagga.

KSRR ska ha tillträde till de utrymmen i fast-
igheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska utan anmodan till-
handahållas KSRR vid begäran om hämtning i 
låst utrymme. Ändringar ska utan uppmaning 
meddelas KSRR.

Tydliga instruktioner som behövs i samband 
med tömning ska tillhandahållas av fastighets-
ägaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga och väl synliga i direkt anslutning 
till anläggningen. 

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil 
och anslutningspunkten för tömning får vid 
hämtning inte överstiga 20 meter om inte 
särskilda skäl föreligger. Anslutningspunkten 
kan vara vid brunn eller sugledning.

Fastighetsägaren är skyldig att tillse att anlägg-
ningen är tillsluten på ett barnsäkert sätt och 
försedd med de säkerhetsanordningar som 
behövs med hänsyn till anläggningens beskaf-
fenhet och belägenhet.

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfa-
sen i slamavskiljaren efter verkställd tömning.

Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforder-
liga åtgärder för att skydda sin anläggning från 
skador vid tömning. 
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När anläggningen är belägen utanför fastighe-
ten ska den vara markerad med en skylt som 
anger vilken fastighet anläggningen tillhör.

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från 
fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras an-
läggningen genom fastighetsägarens försorg.

I övrigt beakta Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” samt KSRR:s ”Gör rum för 
en hållbar avfallshantering” där KSRR ger råd 
och rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar.

20 § Anslutning till kommunalt avloppsnät
§ 20
Efter anslutning till kommunalt avloppsnät 
eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, 
ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas 
av fastighetsägaren.

21-22 § Hämtning och transportvägar
§ 21 
Hämtning av rest- och matavfall sker normalt 
vid fastigheten, vid en överenskommen plats 
eller, för det fall enighet i frågan om behål-
larens placering inte kan nås, vid en av KSRR 
anvisad plats. 

Avstånd från soprum eller miljöhus till upp-
ställningsplats för renhållningsfordon vid 
flerbostadshus och verksamheter skall inte 
överstiga 15 meter.

För villor och fritidshus skall behållaren vara 
utställd till fastighetsgräns. Avstånd från hämt-
plats för behållaren till fastighetsgräns skall ej 
överstiga 3 meter om inte särskilda skäl före-
ligger. 

Behållaren placeras på hårdgjord yta och skall 
vara väl synlig. Hinder i form av låst grind, sta-
ket, uppställda fordon eller liknande får inte 
förekomma.

Anvisning av plats görs av KSRR.

§ 22 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsha-
vare ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning 
är så dimensionerad och hålls i sådant skick 
att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för 
de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 

Återvändsgata eller motsvarande som an-
vänds vid hämtning skall ha av KSRR godkänd 
vändplats för renhållningsfordon.

Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, 
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 
halkfri. Transportväg skall ha hårdgjord kör-
bana av asfalt, grus eller liknande.

Enskild väg som nyttjas vid hämtning av  avfall 
ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar vid varje hämtningstill-
fälle, för de hämtningsfordon som normalt 
används i hämtningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastig-
hetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare 
avlämna avfallet på plats som överenskom-
mes med KSRR eller anvisas enligt § 21.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsha-
varen ska se till att den väg som kärlet behö-
ver rullas på hålls i sådant skick att kärl med 
lätthet kan förflyttas. Eventuell dragväg ska 
inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från 
snö och hållas halkfri.

I övrigt beakta Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” samt KSRR:s ”Gör rum för 
en hållbar avfallshantering” där KSRR ger råd 
och rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar.
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23-24 § Hämtningsområde och hämtningsintervall
23 § 
KSRR:s medlemskommuner Kalmar, Mörby-
långa, Nybro, Oskarshamn och Torsås geogra-
fiska område utgör två hämtningsområden:

Fastlandet och öar med fast landförbindelse 
farbar för de hämtningsfordon som normalt 
används av KSRR.

Skärgården, öar utan fast landförbindelse el-
ler med fast landförbindelse ej farbar för de 
hämtningsfordon som normalt används av 
KSRR.

24 § 
Ordinarie hämtning av avfall sker med de in-
tervall som framgår av bilaga 2.

25 § Åtgärder om föreskrift inte följs
25 § 
Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderätts-
innehavaren inte följer föreskrifterna i 14 § 1-5 
st., 17 § 5-8st., 18 § 1-4st., 19 § 1–6 st., samt 22 
§ 1-3, 5 st. kan det innebära att tömning ute-
blir.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastig-
hetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller mot avgift ef-
ter beställning av extrahämtning enligt KSRR:s 
renhållningstaxa.

26 § Särskilt om avfall från verksamheter 
26 § 
Avfall från verksamheter ska hållas skilt från 
annat avfall. För kommunalt avfall från verk-
samheter gäller 9–25 §§ om ej annat anges i 
dessa föreskrifter.

Konsumentelavfall lämnas vid KSRR:s insam-
lingsställen eller efter vad som anges i bilaga 1.

Tömning av slam från enskilda slamavskiljare 
och slutna tankar sker minst en gång per år 
förutom för BDT-brunnar där tömning sker 
minst vartannat år. 

Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov 
beställa tätare tömning.

Tömning av tillfälligt uppställda slutna tankar 
exempelvis bajamajor och byggtoaletter sker 
vid behov av KSRR efter fastighetägarens be-
ställning. 

Tömning av tank för matavfall sker minst två 
gånger per år. Det är fastighetsägarens ansvar 
att vid behov beställa tätare tömning. 

27 § Uppgiftsskyldigheten för annat avfall än kommunalt 
avfall från verksamheter
27 § 
Den som inom KSRR:s medlemskommuner 
bedriver en yrkesmässig verksamhet som ger 
upphov till annat avfall än kommunalt avfall 
ska på begäran lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hante-
ringen av avfallet som behövs som underlag 
för KSRR:s renhållningsordning.
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28-33 § Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansök-
ningsärenden

Ansökan/anmälan om undantag från ren-
hållningsföreskrifterna ska vara skriftlig och 
inkomma till tillsynsansvarig nämnd alternativt 
KSRR enligt bestämmelserna i 28, 30, 31 och 
32 §§ en månad innan den avses träda ikraft.

Ansökan/anmälan om undantag från renhåll-
ningsföreskrifterna kan bara göras av fastig-
hetsägaren. Ansökan/anmälan ska innehåll 
tillräckliga uppgifter för prövning.

Undantag kan bara medges om det kan ske 
utan risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljön.Beslut meddelas skriftligt.

Beviljade undantag gäller endast fastighetsä-
garen och kan upphävas med omedelbar 
verkan om föreskrifterna och/eller beslutet 
inte följs, om förutsättningarna för undantaget 
förändrats eller om olägenhet för människors 
hälsa eller miljön uppstår.

Kompostering 

28 § 
Anmälan om kompostering av matavfall på 
den egna fastigheten handläggs av KSRR.

Anmälan ska innehålla uppgifter om behålla-
re, komposteringsmetod samt en redogörelse 
för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så 
att eventuell påverkan på miljön och männis-
kors hälsa kan bedömas.

Kompostering av matavfall ska ske i en skade-
djurs- och vädersäker behållare. Fastigheten 
ska ge utrymme för användning av den er-
hållna kompostjorden.

29 § 
Trädgårdsavfall från fastigheten får kompos-
teras på den egna fastigheten utan särskild 
anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för 
kompostering kan få förbrännas enligt med-
lemskommunernas lokala hälsoskyddsföre-
skrifter, under tid då eldningsförbud ej råder, 
såvida inte olägenhet för människors hälsa 
eller miljön uppstår.

Förbud mot eldning till skydd för människors 
hälsa och miljön meddelas med stöd av 40 § 
förordning(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd, utfärdade med stöd av 
förordningen(2003:789) om skydd mot olyck-
or eller annan författning samt brandriskvar-
ning som beaktas.

30 § 
Ansökan/anmälan om kompostering av latrin 
från torrtoalett som inte är kopplad till enskild 
eller kommunal avloppsanläggning t.ex. mull-, 
förbrännings eller separationstoalett e. dy på 
den egna fastigheten handläggs av tillsynsan-
svarig nämnd.

Ansökan/anmälan ska innehålla en komplett 
beskrivning av anläggningen. Bland annat 
typ och storlek på behållare, komposterings-
metod samt en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske så att eventuell 
påverkan på miljön och människors hälsa kan 
bedömas. 

Omhändertagandet skall utföras i behållare 
som är avsedda för latrin.

Ansökan/anmälan medges normalt tillsvidare 
men om särskilda skäl föreligger kan en be-
gränsning i tidsperiod beslutas.

En kopia på det beviljade tillståndet för kom-
postering av latrin från tillsynsansvarig nämnd 
bifogas anmälan till KSRR om avslutande av 
hämtning av latrin på grund av eget omhän-
dertagande.
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31 § 
Ansökan om kompostering av filteravfall från 
fosforfällor på den egna fastigheten eller när-
liggande fastigheten handläggs av tillsynsan-
svarig nämnd.

Ansökan medges normalt tillsvidare men om 
särskilda skäl föreligger kan en begränsning i 
tidsperiod beslutas.

32 § 
Ansökan om annat omhändertagande av an-
nat avfall än § 28-31 på den egna fastigheten 
handläggs av tillsynsansvarig nämnd.

Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses omhändertas samt en 
redogörelse för på vilket sätt omhändertagan-
det ska ske så att eventuell påverkan på miljön 
och människors hälsa kan bedömas.

Av ansökan ska framgå den tidsperiod som 
avses och uppgifter om de beräknade avfalls-
mängderna.

Ansökningar medges för maximalt två år per 
ansökningstillfälle.

33 § 
Ansökan om eget omhändertagande av slam 
från små avloppsanläggningar på aktiv jord-
bruksfastighet handläggs av tillsynsansvarig 
nämnd.

Ansökan ska innehålla en komplett beskriv-
ning av anläggningen. Bland annat typ och 
storlek på behållare, komposteringsmetod 
samt en redogörelse för på vilket sätt omhän-
dertagandet av slammet ska ske så att eventu-
ell påverkan på miljön och människors hälsa 
kan bedömas. 

Hanteringen och omhändertagandet av slam-
met ska utföras med för ändamålet anpassad 
teknisk anordning, bland annat ska slammet 
hygieniseras. Anläggningens funktion får inte 
heller äventyras. 

Ansökningar medges för maximalt fyra år per 
ansökningstillfälle.

34-35 § Utsträckt hämtningsintervall 
34 § 
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall till 
en gång vartannat år för små avloppsanlägg-
ningar för avfall från anläggningen handläggs 
av KSRR.

Anläggningen ska ha en tillräcklig kapacitet/
låg nyttjandegrad. Anläggningens funktion 
ska inte försämras så att risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön uppstår. 

Tömningen får inte heller försvåras genom 
ihoptorkade slamkakor. Anläggningen ska vara 
godkänd enligt idag gällande regelverk och 
inte ligga i särskilt känsligt område exempelvis 
vattenskyddsområde.

Ansökan medges normalt tillsvidare men om 
särskilda skäl föreligger kan en begränsning i 
tidsperiod beslutas.

35 § 
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall upp 
till en gång vart tionde år för bioreningsverk/
slamnedbrytare för avfall från anläggningen 
handläggs av tillsynsansvarig nämnd.

Anläggningen ska ha en tillräcklig kapacitet. 
Anläggningens funktion ska inte försämras 
så att risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön uppstår. 

Tömningen får inte heller försvåras genom 
ihoptorkade slamkakor. Anmälan/ansökan ska 
innehålla en komplett beskrivning av anlägg-
ningen.

Ansökan medges normalt tillsvidare men om 
särskilda skäl föreligger kan en begränsning i 
tidsperiod beslutas.

36-38 § Uppehåll i avfallshämtning
36 § 
Ansökan om uppehåll i tömning av fett från 
fettavskiljare handläggs av KSRR i samråd med 
anägningens tillsyningsmyndighet samt VA-
huvudman.

Ansökan kan beviljas om ingen verksamhet 
förekommer under  en sammanhängande 
tidsperiod om minst sex månader.
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KSRR bestämmer om en sluttömning skall 
utföras.

Ansökningar medges för maximalt fyra år per 
ansökningstillfälle.

37 § 
Ansökan om uppehåll i hämtning rest- och 
matavfall handläggs av KSRR.

Ansökan kan beviljas om fastigheten/bosta-
den är obebodd. Med obebodd fastighet/
bostad avses den som endast besöks för 
tillfällig tillsyn ett fåtal gånger per år eller där 
den renoveras och där ingen övernattning 
förekommer. 

Med tillsyn avses nödvändigt underhåll av 
bostadshus och trädgård, t.ex. gräsklippning, 
underhåll av fasta installationer mm.

För helårsbostad gäller att den inte kommer 
att utnyttjas under en sammanhängande tids-
period om minst sex månader.

För fritidsbostad gäller att den inte kommer 
att utnyttjas under hela hämtningsperioden 
enligt KSRR:s renhållningstaxa.

Ansökningar medges för maximalt fyra år per 
ansökningstillfälle.

38 § 
Ansökan om uppehåll i tömning av små av-
loppsanläggningar om fastigheten/bostaden 
är obebodd handläggs av KSRR.

Fastigheten/bostaden ska vara obebodd under 
en sammanhängande tidsperiod av minst tolv 
månader. Med obebodd fastighet/bostad avses 
den som endast besöks för tillfällig tillsyn ett 
fåtal gånger per år eller där den renoveras och 
där ingen övernattning förekommer. 

Med tillsyn avses nödvändigt underhåll av 
bostadshus och trädgård, t.ex. gräsklippning, 
underhåll av fasta installationer mm.

KSRR beslutar om uppehållet kräver att en 
sluttömning skall utföras.

Ansökningar medges för maximalt fyra år per 
ansökningstillfälle.

39 § Gemensam behållare
39 § 
Ansökan om gemensam behållare handläggs 
av KSRR.

Ansökan kan beviljas för två stycken närlig-
gande fastigheter/bostäder med samma typ 
av abonnemang.

KSRR kan efter särskild prövning bevilja fler än 
två fastigheter/bostäder undantag för gemen-
sam behållare om det finns särskilda skäl.

Förutsättningen för gemensam behållare är 
att bestämmelserna i denna föreskrift om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägen-
heter för människors hälsa och miljön inte 
uppstår. En av fastighetsägarna ska förbinda 
sig att ansvara för uppställningsplatsen.

Ansökan skall göras gemensamt av båda fast-
ighetsägarna.Ansökan medges normalt tillsvi-
dare men om särskilda skäl föreligger kan en 
begränsning i tidsperiod beslutas.

40-41 § Eget omhändertagande och befrielse från skyldig-
heten att överlämna kommunalt avfall till kommunen 
40 § 
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av 
fritids- eller permanentboende, som själv kan 
ta hand om sitt kommunala avfall på ett sätt 
som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till tillsynsansvarig

 nämnd och om det finns särskilda skäl, be-
frias från skyldigheten att lämna avfall till kom-
munen för transport, bortskaffande och åter-
vinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken.

41 § 
Medgivande om befrielse i 40 § från att lämna 
kommunalt avfall är tidsbegränsad till maxi-
malt fyra år i taget. 

Befrielse från sophämtning enligt 40§ innebär 
i normala fall endast befrielse från hämtnings-
avgift. Grundavgift uttages enligt gällande 
renhållningstaxa.
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Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter om avfallshantering samt bilagor träder ikraft från och med 2021-01-01 på 
renhållningstjänster utförda efter 2020-12-31. För renhållningstjänster utförda innan 2021-01-01 
gäller äldre föreskrifter. 
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BILAGOR 
Bilaga 1  

Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Krav på sortering Krav på 
emballering

Instruktion för 
hämtning/lämning

Återbruk
Produkter eller material 
som kan användas igen, 
med eller utan rengöring 
och reparation

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall.

Återbrukbara varor och 
material lämnas till second 
hand-aktör eller vid återvin-
ningscentral.

Matavfall
Matavfall är biologiskt 
lättnedbrytbart genom 
kompostering eller biolo-
gisk behandling.

Avfallet uppkommer i och 
med livsmedelshantering i 
hushåll eller hos verksam-
heter som restauranger, 
storkök, gatukök, kondito-
rier och caféer etc.

Matavfall är rester som 
blivit över, som man rensat 
bort eller som blivit dåligt 
eller som av andra orsaker 
ej gått till konsumtion.

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall. 

Matavfall ska läggas 
i grön påse som 
tillhandahålls av KSRR 
eller i tank avsedd för 
matavfall..

Den gröna påsen 
ska knytas med 
dubbelknut för att 
arbetsmiljöproblem, 
skada, lukt eller annan 
olägenhet inte ska 
uppstå. Gröna påsar får 
inte inneslutas i annan 
påse eller säck.

Det är fastighetsäga-
rens ansvar att matav-
fallet är emballerat.

Gröna påsar med matavfall 
och påsar med restavfall ska 
läggas tillsammans i behål-
laren för hushållssopor. 

Påse för matavfall får 
maximalt vara 70 liter med 
största måttet 600 mm. 
Påsen med matavfall får 
väga max 15 kg.

Matavfallet i kärl- och 
säckavfallet och i tank 
borttransporteras från 
fastigheten/bostaden enligt 
hämtningsintervall som 
KSRR tillhandahåller.

Restavfall
Restavfall är det avfall 
som återstår när matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och 
annat avfall som omfattas 
av producentansvar har 
sorterats ut.

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall.

Restavfall ska läggas 
i en påse av lämpligt 
material.

Färgen på påsen 
får inte vara grön. 
Påsen ska knytas med 
dubbelknut för att 
arbetsmiljöproblem, 
skada, lukt eller annan 
olägenhet inte ska 
uppstå.

Föremål som kan ge 
upphov till skär- och 
stickskador, exempel-
vis krossat glas eller 
spik, skall läggas i styvt 
skyddshölje. Aska och 
slagg skall vara kall och 
ämnen som kan föror-
saka antändning skall 
neutraliseras innan de 
läggs i soppåsen.

Det är fastighetsäga-
rens ansvar att restav-
fallet är emballerat.

Påsar med restavfall och 
gröna påsar med matavfall 
ska läggas tillsammans i 
behållaren för hushålls-
sopor. Påse för restavfall får 
maximalt vara 125 liter med 
största måttet 600 mm. 
Påsen eller paketet med 
restavfall får väga max 15 kg.

Restavfall borttransporteras 
från fastigheten/bostaden 
enligt hämtningsintervall 
som KSRR tillhandahåller.
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Krav på sortering Krav på 
emballering

Instruktion för 
hämtning/lämning

Latrin
Latrin är toalettavfall från 
torrtoalett.

Ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat 
avfall.

Innersäckar, påsar av 
plast, bindor, tam-
ponger, våtservetter, 
tops, blöjor eller dylikt 
får inte förekomma i 
latrinkärlet då dessa 
stör efterbehandlings-
processen.

Latrin ska läggas i 
behållare som tillhan-
dahålls av KSRR.

Det är fastighetsäga-
rens ansvar att se till 
att kärlet är rent på 
utsidan och väl förslu-
tet före hämtning för 
att arbetsmiljöproblem, 
skada, lukt eller annan 
olägenhet inte ska 
uppstå.

Latrinkärl borttransporteras 
från fastigheten/bostaden 
enligt hämtningsintervall 
som KSRR tillhandahåller.

Latrinkärlet får väga max 
15 kg.

Slam och 
fosforfiltermaterial 
och andra jämförbara 
filter från små 
avloppsanläggningar        

Ska vara åtkomlig 
för tömning i den 
anläggning där det 
genereras.

Bindor, tamponger, 
våtservetter, tops, 
blöjor och dylikt får 
inte förekomma i 
anläggningen då 
dessa stör efterbe-
handlingsprocessen.

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska 
vara förpackat eller 
tillgängligt på ett så-
dant sätt att hämtning 
kan utföras av fordon 
utrustat med kran.

Slam och fosforfiltermate-
rial och andra jämförbara 
filter borttransporteras från 
fastigheten/bostaden enligt 
hämtningsintervall som 
KSRR tillhandahåller.

Matfetter och 
frityroljor

Flytande matfett, t.ex. 
frityrolja, ska sorteras 
ut och hållas skilt från 
annat avfall.

Fast matfett från av-
skrap sorteras ut och 
lämnas i gröna påsen 
för matavfall.

Flytande matfettska 
vara tydligt märkt och 
helst i originalförpack-
ning med uppgift om 
innehåll. 

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
frityroljor som uppkommit i 
det egna hushållet till åter-
vinningscentral.

Fettavskiljarslam 
Fett och matrester från 
fettavskiljare

Ska vara åtkomlig 
för tömning i den 
anläggning där det 
genereras.

Slamavskiljarfett transpor-
teras bort från fastigheten/
verksamheten enligt hämt-
ningsintervaller som KSRR 
tillhandahåller.

Grovavfall
Grovavfall är kommunalt 
avfall som är tungt eller 
skrymmande eller har 
egenskaper som gör det 
olämpligt att samla in i 
dubbelknuten påse.

Till grovavfall räknas också 
bygg- och rivningsavfall 
från hushåll. 

Om avfallet uppstår i yrkes-
mässig verksamhet räknas 
det däremot som verksam-
hetsavfall, även om avfallet 
kommer från exempelvis 
ett bostadshus.

Grovavfall ska sorteras 
enligt instruktioner på 
återvinningscentralen.

När KSRR hämtar 
grovavfall från fastig-
heten/bostaden skall 
avfallet sorteras och 
märkas upp enligt 
anvisningar från KSRR.

Grovavfall ska emballe-
ras så avfallsslaget lätt 
kan fastställas av KSRR. 
Det är exempelvis bara 
tillåtet med transpe-
ranta säckar.

När KSRR hämtar grov-
avfall skall det rullas 
ihop, buntas eller på 
annat sätt förberedas 
så att hämtning under-
lättas.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
grovavfall som uppkommit 
i det egna hushållet till åter-
vinningscentral.

Grovavfall ska lämnas enligt 
instruktioner på återvin-
ningscentralen.

Hushåll kan beställa hämt-
ning av mindre mängd 
grovavfall enligt KSRR:s 
renhållningstaxa.
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Krav på sortering Krav på 
emballering

Instruktion för 
hämtning/lämning

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är biologiskt 
avfall som uppstår vid nor-
malt nyttjande av trädgård 
vid bostadshus.

Avfall som uppkommer 
vid yrkesmässig trädgårds-
skötsel räknas som verk-
samhetsavfall.

Trädgårdsavfall ska 
sorteras ut och hål-
las skilt från annat 
grovavfall.

Trädgårdsavfall 
ska sorteras enligt 
instruktioner på åter-
vinningscentralen.

I trädgårdsavfallskärlet 
skall läggas rent orga-
niskt material. Stenar, 
jord och grus e.dy. 
får inte förekomma i 
trädgårdsavfallskärlet 
då dessa stör efterbe-
handlingsprocessen.

Invasiva växtarter 
får, för att minska 
spridningsrisken, 
inte förekomma i 
trädgårdsavfallskärlet 
eller lämnas på 
återvinningscentralen. 
Invasiva växtarter 
hotar den inhemska 
biologiska mångfal-
den.

För alternativ med 
abonnemang med 
hämtning av trädgårds-
avfall i kärl, ska avfallet 
läggas löst i kärlet och 
inte packas så hårt att 
tömningen försvåras.

Växtavfall från invasiva 
växtarter(växtdelar, frön 
och jord) emballeras 
i väl förslutna påsar 
för att förhindra sprid-
ning under transport 
till Moskogens och 
Storskogens avfallsan-
läggningar.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
trädgårdsavfall som upp-
kommit i det egna hushållet 
till återvinningscentral.

Trädgårdsavfall ska lämnas 
enligt instruktioner på åter-
vinningscentralen.

Hämtning från fastigheten/
bostaden kan beställas se-
parat enligt KSRR:s renhåll-
ningstaxa. Trädgårdsavfallet 
borttransporteras enligt 
hämtningsintervall som 
KSRR tillhandahåller.

Trädgårdsavfallskärlet får 
väga max 75 kg.

Växtavfall från invasiva växt-
arter, växtdelar, frön och jord 
lämnas enligt instruktioner 
på Moskogens och Storsko-
gens avfallsanläggningar.

KSRR hänvisar i första hand 
att fastighetsägaren själv 
eldar upp växtavfallet i den 
mån det är tillåtligt enligt 
29 §.

Farligt avfall
Farligt avfall är ett ämne 
eller föremål som kan ge 
allvarliga skador på växter, 
djur och människor. Exem-
pel på farligt avfall är

- Färg, lackavfall samt 
hartser 

- Limavfall (t.ex. kontaktlim, 
epoxilim, spackel) 

- Lysrör (t.ex. lågenergilam-
por, 

solarierör, halogenlampor) 

- Lösningsmedel 

- Fotokemikalier (t.ex. 

fix och framkallare) 

- Bekämpningsmedel 

- Sprayburkar med och 
utan innehåll 

- Annat starkt surt eller 

alkaliskt avfall (t.ex. 

frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, 

ammoniak, lut, avkalk-
ningsmedel)

- Poolkemikalier 

- Avfall som innehåller 
kvicksilver 

(t.ex. termometrar, 

barometrar, reläer). 

Farligt avfall ska sorte-
ras ut och hållas skilt 
från annat avfall.

Farligt avfall ska sorte-
ras enligt instruktioner 
på återvinningscen-
tralen.

Olika typer av farligt 
avfall får inte blandas.

Ska vara tydligt märkt 
och helst i originalför-
packning med uppgift 
om innehåll.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
farligt avfall som uppkom-
mit i det egna hushållet till 
återvinningscentral.

Farligt avfall ska lämnas 
enligt instruktioner på åter-
vinningscentralen.
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Krav på sortering Krav på 
emballering

Instruktion för 
hämtning/lämning

Kasserade bilbatterier
I enlighet med definitionen 
av batterier i batteriförord-
ningen (2008:834).

Bilbatterierna ska 
sorteras ut och hållas 
skilt från annat farligt 
avfall.

Bilbatterierna ska 
sorteras enligt in-
struktioner på återvin-
ningscentralen.

Ställs upp på ett sätt 
som förhindrar att 
batterisyra/ innehåll 
rinner ut. 

Ska lämnas i de insamlings-
system som tillhandahålls av 
KSRR eller producent.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
kasserade bilbatterier som 
uppkommit i det egna hus-
hållet till återvinningscentral 
eller till annan insamlings-
plats som producenten 
erbjuder.

Bilbatterierna ska lämnas 
enligt instruktioner på åter-
vinningscentralen.

Kasserade bärbara 
batterier
I enlighet med definitionen 
av bärbart batteri i batteri-
förordningen (2008:834).

Om kasserade pro-
dukter innehåller lösa 
bärbara batterier ska 
dessa plockas ur. Är 
de bärbara batterierna 
inbyggda i produkten 
hanteras den som 
konsumentelavfall.

Batterierna ska 
sorteras ut och hållas 
skilt från annat farligt 
avfall.

Batterierna ska sorte-
ras enligt instruktioner 
på återvinningscen-
tralen.

När KSRR hämtar 
batterier från flerbo-
stadshus ska det vara 
sorterat enligt anvis-
ningar från KSRR.

Småbatterier som 
hämtas vid villor och 
fritidsbostäder embal-
leras i en genomskinlig 
plastpåse eller plast-
burk

Ska lämnas i de insamlings-
system som tillhandahålls av 
KSRR eller producent.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
kasserade bilbatterier som 
uppkommit i det egna hus-
hållet till återvinningscentral 
eller till annan insamlings-
plats som producenten 
erbjuder.

Batterierna ska lämnas enligt 
instruktioner på återvin-
ningscentralen.

Villor och fritidsbostäder kan 
lämna emballerade småbat-
terier på locket av kärlet i 
samband med hämtning av 
hushållssopor.

Flerbostadshus kan lämna 
batterier, glödlampor, lysrör 
och småelektronik i ett kärl 
för mindre el-avfall enligt 
KSRR:s renhållningstaxa.

Konsumentelavfall
Konsumentelavfall är 
elektroniska produkter som 
normalt finns i en bostad.

I enlighet med definitio-
nen av elektriska- och 
elektroniska produkter i 
förordningen (2014:1075) 
om producentansvar för 
el-utrustning.

Konsumentelavfall ska 
sorteras ut och hållas 
skilt från annat farligt 
avfall.

Konsumentelavfall 
ska sorteras enligt 
instruktioner på åter-
vinningscentralen.

När KSRR hämtar 
mindre el-avfall från 
flerbostadshus ska det 
sorteras upp enligt 
anvisningar från KSRR.

Kyl- och frysmöbler 
får inte innehålla 
matrester eller för-
packningar eller dylikt 
när de lämnas in.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
konsumentelavfall som upp-
kommit i det egna hushållet 
till återvinningscentalen eller 
till annan insamlingsplats 
som producenten erbjuder.

Konsumentelavfall ska läm-
nas enligt instruktioner på 
återvinningscentralen.

Hushåll kan beställa hämt-
ning av enstaka skrymman-
de konsumentelavfall med 
tjänster för grovavfall enligt 
KSRR:s renhållningstaxa.

Flerbostadshus kan lämna 
batterier, glödlampor, lysrör 
och småelektronik i ett kärl 
för mindre el-avfall enligt 
KSRR:s renhållningstaxa.
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Krav på sortering Krav på 
emballering

Instruktion för 
hämtning/lämning

Läkemedel samt 
kasserade kanyler 
och sprutor.
I enlighet med defini-
tionen av läkemedel i 
förordningen (2009:1031) 
om producentansvar för 
läkemedel.

Läkemedel ska sorte-
ras ut och hållas skilt 
från annat avfall.

Kasserade kanyler 
och sprutor ska sorte-
ras ut och hållas skilt 
från annat avfall. 

Läkemedel lämnas i 
behållare/påse som 
tillhandahålls av 
apotek.

Kasserade kanyler 
och sprutor lämnas i 
behållare avsedd för 
ändamålet som tillhan-
dahålls av apotek som 
KSRR har avtal med.

Läkemedel lämnas till valfritt 
apotek. 

Kasserade kanyler och spru-
tor lämnas till apotek som 
KSRR har avtal med.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera läkeme-
del samt kasserade kanyler 
och sprutor som uppkom-
mit i det egna hushållet till 
apotek.

Döda sällskapsdjur 
samt avfall från 
husbehovsjakt
Sällskapsdjur är djur som 
normalt finns inomhus i en 
bostad, exempelvis hund, 
katt, kanin, hamster, orm, 
fågel och fiskar mm.

Mindre mängd 
slaktbiprodukter som 
uppstår vid husbe-
hovsjakt sorteras som 
matavfall.

Döda mindre 
sällskapsdjur såsom 
exempelvis marsvin, 
råtta, fiskar eller 
liknande kan sorteras 
som restavfall.

Döda sällskapsdjur och 
avfall från husbehovs-
jakt kan väl emballerat 
lämnas in till Mosko-
gens eller Storskogens 
avfallsanläggning.

Slaktbiprodukter som 
uppstår vid husbehovsjakt 
kan lämnas kvar i skogen. 
Kontakta kommunens miljö-
kontor eller motsvarande för 
närmare bestämmelser.

Mindre mängd slaktbipro-
dukter lämnas i gröna påsen 
för matavfallet i kärlet för 
hushållssopor.

Döda mindre sällskapsdjur 
kan lämnas som restavfall i 
kärlet för hushållssopor.

Döda sällskapsdjur kan 
grävas ner på den egna 
fastigheten. Kontakta kom-
munens miljökontor eller 
motsvarande för närmare 
bestämmelser. Graven skall 
vara så djup att djur hindras 
från att gräva upp kroppen.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
döda sällskapsdjur till Mo-
skogens eller Storskogens 
avfallsanläggning. Det-
samma gäller för transport 
till veterinär som ser till att 
djuret kremeras. 

Förpackningar
I enlighet med definitio-
nen av förpackningar i 
förordningen (2018:1462) 
om producentansvar för 
förpackningar.

Förpackningar lämnas 
lösa i de behållare som 
tillhandahålls/anvisas.

Förpackningar ska lämnas 
i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av KSRR eller 
producent.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
förpackningar som uppkom-
mit i det egna hushållet till 

producentens insamlings-
system återvinningsstationer 
eller liknande.
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Krav på sortering Krav på 
emballering

Instruktion för 
hämtning/lämning

Returpapper
I enlighet med defini-
tionen av returpapper i 
förordningen (2018:1463) 
om producentansvar för 
returpapper.

Returpapper lämnas 
lösa i de behållare som 
tillhandahålls/anvisas.

Returpapper ska lämnas i 
de insamlingssystem som 
tillhandahålls av KSRR eller 
producent. 

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
returpapper som uppkom-
mit i det egna hushållet till 

producentens insamlings-
system återvinningsstationer 
eller liknande.

Glödlampor och vissa 
belysnings-armaturer
I enlighet med definitio-
nen av glödlampor och 
vissa belysningsarmaturer 
i förordningen (2000:208) 
om producentansvar för 
glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer.

När KSRR hämtar 
glödlampor och 
liknande från flerbo-
stadshus ska det vara 
sorterat enligt anvis-
ningar från KSRR.

Glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer 
lämnas lösa i de behål-
lare som tillhandahålls/
anvisas.

Glödlampor och vissa belys-
ningsarmaturer ska lämnas 
i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av KSRR eller 
producent. 

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort 
glödlampor och vissa belys-
ningsarmaturer som upp-
kommit i det egna hushållet 
till återvinningscentalen eller 
till annan insamlingsplats 
som producenten erbjuder.

Flerbostadshus kan lämna 
batterier, glödlampor, lysrör 
och småelektronik i ett kärl 
för mindre el-avfall enligt 
KSRR:s renhållningstaxa.

Däck från personbil
I enlighet med definitionen 
av däck (1994:208) om 
producentansvar för däck.

Däck kan lämnas med 
eller utan fälg.

Däck lämnas lösa i de 
behållare som tillhan-
dahålls/anvisas.

Däck ska lämnas lösa i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av KSRR eller 
producent.

Hushåll får genom egen 
försorg transportera bort  
däck till återvinningscentra-
len eller till annan insam-
lingsplats som producenten 
erbjuder.
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Bilaga 2  

Föreskriftsbilaga för hämtningsintervall 

Hämtning av restavfall,  
matavfall samt förpacknings-  
och tidningsavfall
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker 
hämtning av kärl- och säckavfall normalt en 
gång var fjortonde dag.  
 
Renhållaren erbjuder även hämtning en gång 
var fjärde vecka eller en, två, tre, fyra eller fem 
gånger per vecka.

2. Från en- eller tvåbostadshus för perma-
nentboende sker hämtning av kärl- och 
säckavfall normalt en gång var fjortonde dag. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en 
gång var fjärde vecka.

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsbo-
ende sker hämtning av kärl- och säckavfall 
normalt: 
- var fjärde vecka april-maj,  
- var fjortonde dag juni-augusti,  
- var fjärde vecka september-oktober.  
 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en 
gång var fjärde vecka fr.o.m. maj t.o.m. sep-
tember.

4. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsbo-
ende i skärgården utan fast landförbindelse 
hämtas avfall i säck enligt valt abonnemang 
under perioden maj - november (5 eller 11 
hämtningar). Antal säckar per hämtning får 
fördelas fritt på periodens samtliga 14 hämt-
ningstillfällen.

5. Från flerbostadshus och verksamheter sker 
hämtning av bottentömmande behållare 
normalt en gång per vecka. Renhållaren till-
handahåller även hämtning en gång var fjärde 
vecka och var fjortonde dag.

6. Från en- eller tvåbostadshus för perma-
nentboende sker hämtning av bottentöm-
mande behållare normalt en gång per vecka.  
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en 
gång var fjärde vecka och var fjortonde dag.

Trädgårdsavfall 
7. Efter beställning utför renhållaren hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl en gång var fjortonde 
dag fr.o.m. april t.o.m. november.

Latrin 
8. Från en- eller tvåbostadshus för perma-
nentboende sker hämtning av latrinkärl nor-
malt en gång var fjärde vecka. Vid varje hämt-
ningstillfälle får max ett kärl per abonnemang 
placeras vid överenskommen plats.

9. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboen-
de sker hämtning av latrinkärl normalt en gång 
var fjärde vecka fr.o.m. maj t.o.m. september.  
 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en 
gång var fjärde vecka fr.o.m. juni t.o.m. augus-
ti. Vid varje hämtningstillfälle får max två kärl 
per abonnemang placeras vid överenskom-
men plats.

Små avloppsanläggningar för 
BDT-vatten
10. Tömning av små avloppsanläggningar för 
bad-, disk- och tvättvatten sker minst en gång 
vartannat år. 

Fosforfällor och minireningsverk 
11. Fosforfällor och minireningsverk ska töm-
mas enligt beslut från den tillsynsansvariga 
nämnden.

Små avloppsanläggningar
12. Tömning av övriga små avloppsanlägg-
ningar sker minst en gång per år.

Tank för matavfall
13. Tömning av tank för matavfall sker minst 
två gånger per år. Det är fastighetsägarens 
ansvar att vid behov beställa tätare tömning. 

Fettavskiljare
14. Tömning av fettavskiljare sker minst två 
gånger per år. Det är fastighetsägarens ansvar 
att vid behov beställa tätare tömning. 

Extrahämtning
Förutsättningar för hämtning efter beställning 
regleras närmare i KSRR:s renhållningstaxa.
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Förord 
Miljön för människors framtid

En avfallsplan är en sammanställning av 
de ambitioner och mål som KSRR har satt 
upp för sitt miljöarbete. En plan som ska 
gälla under lång tid och vara anpassnings-
bar mot framtidens krav. 

Vi ser en ökad miljöfokusering från politi-
ker nationellt och internationellt, men inte 
minst från våra abonnenter. Det finns idag 
en vilja att möta framtidens utmaningar 
för ett mer hållbart samhälle. 

Med vilja följer ambitioner, våra 
ambitioner har vi formulerat i vår 

avfallsplan. Ödmjukt medvetna om att 
utvecklingen kommer att gå fort, därför 
har vi strävat mot att göra vår avfallsplan 
flexibel. Vi vill möta framtidens utma-
ningar med lösningar som inte är kända 
idag. 

För att förstå framtiden måste du känna till 
historiken. En viktig del av avfallsplanen är 
att revidera vad vi gjort. Om vi har nått våra 
mål och genomfört de aktiviteter som vi 
tidigare föresatt oss att genomföra. 

Vi tror att människor vill göra rätt, att 
alla vill genom sin dagliga handling 

göra något. Därför ska det vara enkelt 
att göra rätt. Vi ska sträva mot att våra 
lösningar är lätta att förstå och enkla att 
utföra. Våra tjänster måste vara tillgäng-
liga, i allt från information till återbruk och 
återvinning. 

Men lika självklart att det ska vara enkelt 
att göra rätt måste det bli svårt att göra fel. 
Om vi verkligen vill göra skillnad måste vi 
sträva mot att vi alla försöker göra rätt. 

Nationellt och internationellt ökar kraven 
på att vi ska värna vår miljö. Politikerna 
visar vägen genom ny lagstiftning och 
tempot har ökat. 

Under 2021 införs bostadsnära 
insamling av förpackningar och 

returpapper, det är ett exempel mot en 
ökad material-återvinning. Vi ser i våra 
kundenkäter att miljömedvetenheten ökar 
hos våra abonnenter. 

Fler och fler vill att saker ska återbrukas 
och återanvändas. Våra städer förtätas 
och vi bor fler på mindre yta. Detta är 
några exempel på utmaningar i vår nya 
avfallsplan. Men den stora utmaningen är 
att gå mot en avfallsminimering, att ändra 
vårt köpbeteende. 

Med vår avfallsplan visar KSRR:s med-
lemskommuner att de är redo för 

framtidens utmaningar. Förändringar i hur 
vi tar hand om jordens ändliga resurser 
kommer snabbt genom nya rön och 
metoder.  

KSRR kommer tillsammans med med-
lemskommunerna ha kompetensen och 
flexibiliteten för att anpassa verksamheten 
mot framtidens krav och en bättre miljö.

Kalmar den 2020-05-08
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Förbundschef KSRR
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Sammanfattning
Vid revidering av nuvarnade avfallsplan fastslogs att det just nu sker 
stora förändringar inom den kommunala avfallshanteringen. 

Bland annat ”harmoniseras” miljöbalkens 
kapitel 15 mot EU-lagstiftningen, förord-
ningarna för förpackningar och returpap-
per har ändrats och en bostadsnära 
insamling införs 2021. 

Slutsatsen blev att KSRR:s förbundsdirek-
tion beslutade framtagande ny avfallsplan.

Fokuseringen på miljöfrågor har ökat. 
Medvetenheten att värna våra ändliga re-
surser har växt. Kraven på minskad avfalls-
uppkomst och bättre återvinning medför 
att våra målområden måste revideras. 

KSRR har idag ett väl fungerande insam-
lingssystem för avfall som kommunen 
ansvarar för. Det är grunden i våra ambi-
tioner. Vi ser vårt arbete som en viktig del 
i omställning mot en ökad hållbarhet.

Mål och åtgärder i avfallsplanen är upp-
daterade. Fokus har satts till att tydligt 
uttrycka våra målambitioner, koppla dessa 
mot strategier och aktiviteter. 

Vissa mål kvarstår från den förra avfalls-
planen, inte minst minimering av farligt 
avfall. Genom samverkan med KSRR:s 
medlemskommuner finns förutsättningar 
att långsiktigt arbeta med minimering 
av avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar, där bl. a våra lokala 
föreskrifter och taxor är ett stöd.

Utifrån aktuell lagstiftning, nationella mål, 
diskussioner i planeringsprocessen och 
kundundersökningar har mål för avfalls-
hanteringen formulerats. 

En viktig del i framtagande av målen har 
varit dialogen med olika intressenter och 
aktörer.

Följande målområden har fastställts:

1. Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

2. Ökad återvinning

3. Minska avfallets farlighet

4. Användarfokus

5. Förebygga och begränsa 
nedskräpning

6. Fysisk planering

Avfallsplanen löper under lång tid och 
måste vara flexibel med hänsyn till bland 
annat nya innovationer och tekniska 
lösningar. Inom varje målområden finns 
tydliga och mätbara mål. 

För att uppnå dessa har det tagits fram 
strategier och årliga aktiviteter, för att 
med bästa förutsättningarna kunna nå de 
uppsatta målen. Detta medför en fortlö-
pande uppföljning. En digital administre-
ring av avfallsplanen möjliggör auktalitet 
inom respektive målområde.  

Sammantaget bedöms genomförande 
av avfallsplanen inverka på uppkomsten 
av avfall, inklusive minskat matsvinn mot 
en ökad avfallsminimering och en högre 
materialåtervinning. 

Under planperioden kommer bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpap-
per genomföras. Avfallsplanen fokuserar 
även på insatser för utsortering av miljö-
farligt avfall samt minierad deponering.

En god samverkan med och mellan 
KSRR:s medlemskommuner ger förutsätt-
ningar för god måluppfyllelse.
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1. Inledning
Varje dag under sin livstid ger människan upphov till en mindre 
eller större mängd avfall. Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Vi upplever idag brist på naturresurser på grund av 
överutnyttjande av såväl förnyelsebara som ändliga resurser. 

Vi lever i ett samhälle i förändring där 
förebyggande av avfall, återbruk och 
återvinning har kommit i fokus.  Vi köper 
mer begagnat, hyr, lånar eller delar. Detta 
sparar på både plånboken och på miljön.

Nästan allt avfall vi lägger i soptunnan, 
lämnar på återvinningscentralen eller 
återvinningsstationen kan återanvändas 
som produkter eller återvinnas antingen 
som material eller energi.

Alla människor har sin egen syn på vad 
avfall är samt vad det innebär för dem 
praktiskt i deras privatliv och i deras yrkes-
verksamma liv. 

Det är viktigt att avfallshanteringssystem 
är enkelt att förstå och används rätt i var-
dagen av alla kommuninvånare, turister 
och verksamheter med flera som lever 
och verkar i vår region. 

Kunskap och handling måste gå hand i 
hand för att avfallshanteringen ska fung-
era för både människorna som lämnar 
och de som hämtar, transporterar och 
behandlar avfallet.

I byggandet av det hållbara samhället 
behöver infrastruktur för avfallshantering 
fungera och tillfredsställa användarens 
behov. 

Under de sista trettio åren har aktörerna 
som ansvarar för avfallhanteringen blivit 
fler, avfallsmängderna och kravet på käll-
sortering med utsortering i fler fraktioner 
ökat. 

Avfallshanteringen tar mer plats i anspråk 
och är mer komplex.  Om den fysiska 
planeringen för avfallshantering upp-
märksammas i ett tidigt skede och har 
en självklar roll i alla skeden av samhälls-
planeringen uppnås många fördelar och 
intressekonflikter förhindras. 

Den möjliggör minskade avfallsmängder, 
ökat återbruk och återvinning, effektiva 
transporter och säker arbetsmiljö.

Rätt hanterat avfall är en resurs och kan 
ersätta bland annat uttag av ändliga 
resurser. Fel hanterat avfall kan orsaka 
hälsoproblem, miljöproblem och stora 
kostnader.
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1.1 Bakgrund och syfte

Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala 
avfallsplaner, vilket idag är inskrivet i Miljöbalkens 15 kapitel 11§. 

Där framgår det att det för varje kommun 
ska finnas en renhållningsordning som 
består av föreskrifter i form av detaljerade 
regler för avfallshanteringen i kommu-
nerna och en avfallsplan.

Sedan år 2015 har kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
ansvaret för den kommunala hushållsav-
fallshanteringen i medlemskommunerna 
Kalmar, Oskarshamn, Nybro, Mörbylånga 
och Torsås. 

KSRR ansvarar för strategisk planering, 
insamling och behandling av kommunalt 
hushållsavfall. Samt för information om 
avfall, utarbetande av renhållningsordning 
och taxor. 

Föregående avfallsplan fastställdes av 
KSRR:s förbundsdirektion 2015 och av 
medlemskommunernas fullmäktige för 
planperioden 2015 – 2022.

Avfallsplan beskriver hur KSRR ska utveck-
la avfallshanteringen från 2021 till 2028. 

Det sker genom samarbete med med-
lemskommunerna, kommuninvånare, 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, uni-
versitet, branschorganisationer, regionala 
aktörer, personal och fackförbund samt 
entreprenörer inom avfallsområdet med 
flera.

Avfallshantering är ett komplext område 
under utveckling. En ökad miljöfokusering 
i samhället driver utveckling. Nationell 
och internationell lagstiftning förändrar 
ansvarsområden mot avfallsminimering 
och ökad återvinning. 

Detta kräver sannolikt nya behandlings-
metoder av avfall. Informationen kommer 
att öka för att nå en utökad källsortering. 

Avfallsplanen omfattar allt avfall i med-
lemskommunerna, avfall med kommunalt 
renhållningsansvar, kommunernas avfall, 
verksamhetsavfall och avfall med produ-
centansvar. 

Medlemskommunernas miljöansvariga 
nämnder och Länsstyrelsen har möjlighe-
ter att påverka genom sin tillsyn, där det 
ges möjlighet till dialog och rådgivning. 

Avfallsplanen är ett aktivt och levande 
verktyg för KSRR:s medlemskommuner 
med att anpassa avfallshanteringen för 
ett hållbart samhälle och till nya lagar och 
regler. Uppföljning och uppdatering av 
avfallsplanen kommer att ske kontinuerligt. 

I avfallsplanen beskrivs målområden 
med mål för avfallshanteringen under 
de kommande åtta åren. Övergripande 
ska avfallsplanen sträva mot ett hållbart 
samhälle, där uppkommet avfall hanteras 
på bästa sätt ur ett miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt perspektiv. 

Avfallsplanens är ett strategiskt styrdo-
kument för att uppnå de nationella och 
regionala miljömålen. Den ska tydliggöra 
medlemskommunernas målsättningar. 

Avfallsplanen beskriver mål och strategier, 
den informerar fastighetsägare, kom-
muninvånare, verksamhetsutövare, kom-
munala förvaltningar med flera om vad 
som förväntas av dem. 

Den ger ansvariga politiker en helhetsbild 
av avfallshanteringen, vilket möjliggör en 
strategisk planering för KSRR. 

Avfallsplanen ger förutsättningar att alla 
strävar i samma riktning mot ett hållbart 
samhälle med medborgaren och miljön i 
fokus.

10
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1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan

Var och en av oss producerar ungefär ett halvt ton sopor varje år. För 
att uppnå en hållbar konsumtion behöver vi göra flera förändringar i vår 
konsumtion och vårt sätt att se på avfall. Avfall måste ses som en resurs. 

Produkters livslängd behöver öka, de 
behöver vara enkla att reparera, bli lättare 
att återvinna och slutligen måste de vara 
helt giftfria den dag de återvinns. 

Det måste också finnas lättillgängliga och 
välfungerande försäljningskanaler för be-
gagnade produkter. Genom att öka pro-
dukternas livslängd minskar behovet av 
nyproduktion vilket ger en mindre mängd 
avfall och leder till ett cirkulär ekonomi.

Avfall måste förebyggas och tillväxt får 
inte resultera i mer avfall per person.

Avfallsplanen skall bidra till att det avfall 
som ändå uppstår inom kommunalför-
bundet KSRR ska hanteras på ett sådant 
sätt att förflyttning sker uppåt i enlighet 
med Avfallshierarkin fram till år 2028.

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Syftet 
med en avfallsplan är att tydliggöra kom-
munens ambitioner på avfallsområdet 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.   

Den innehåller uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgär-
der för att minska avfallets mängd och 
farlighet. 

Avfallsplanen ska harmoniera med 
kommunens översiktsplan och ge en 
helhetsbild över avfallshanteringen för 
politiker, invånare och verksamheter så att 
utvecklingen strävar åt samma håll. 

Den ska också säkerställa en långsiktigt 
bra och kostnadseffektiv avfallshantering.

Innehållet i kommunernas avfallsplaner 
regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter 
om innehållet i en kommunal avfallsplan 
(NFS 2017:2).

I föreskriften framgår att en 
kommunal avfallsplan bland 
annat ska innehålla:

• Ett väl beskrivet syfte.

• Mål och åtgärder för att förebygga 
och hantera kommunalt avfall. 
Mål och åtgärder ska utgå från 
de nationella miljökvalitetsmålen, 
etappmålen samt andra relevanta 
mål, strategier och planer samt 
avfallshierarkin.

• Mål och åtgärder för att 
förebygga och begränsa 
nedskräpning.

• Styrmedel man planerar att 
använda för att implementera 
mål och åtgärder.

• En tydlig koppling mellan fysisk 
planering och avfallsplanering.

• Uppgifter om kommunalt avfall. 
Beskrivning om förhållanden som 
påverkar avfallets mängd och 
sammansättning.

• Uppgifter om anläggningar för 
hantering av avfall som används 
av KSRR idag och uppgifter om 
nedlagda deponier.

• Uppföljning av föregående av-
fallsplan.

• Beskrivning av organisation som 
deltagit i framtagandet av  avfalls- 
planen och en beskrivning av hur 
samråd skett. 
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1.2.1 Avfall Sveriges vision och långsiktiga mål

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser 
sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. 
Därför lyder Avfall Sveriges vision: ”Det finns inget avfall”

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt 
inte resulterar i mer avfall och att Sverige 
klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.

Det betyder att Avfall Sverige verkar för att 
hushåll och andra ska kunna konsumera 
och agera ansvarsfullt. Målen följs upp 
via avfallsmängder, avfallsindikatorer och 
plockanalyser.

Kommunerna är ambassadörer, katalysa-
torer och garanter i arbetet för att närma 
sig visionen och de långsiktiga målen.

Avfall Sverige verkar genom kunskap, 
erfarenhet och utifrån ett samhällsansvar, 
direkt och indirekt, för att inget onödigt 
konsumeras och för att allt kommer till 
optimal nytta.

Detta kan till exempel ske genom 
att Avfall Sveriges medlemmar:

• Är förespråkare för Avfall Sveriges 
vision och mål.

• Verkar för och investerar i att alla 
ska kunna konsumera och agera 
ansvarsfullt, till exempel genom 
att erbjuda möjligheter och arenor 
för återbruk, återanvändning och 
återvinning.

• Planerar och driver verksamheter 
som bidrar till att visionen uppnås.

• Initierar, stödjer eller driver frågor, 
projekt och kampanjer som bidrar 
till att målen uppnås.

• Är en förebild och påverkar övrig 
offentlig verksamhet, privata 
leverantörer och medborgare i 
riktning mot målen.

• Bistår med goda exempel i visio-
nens riktning som kan kommuni-
ceras av alla inom Avfall Sverige.
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1.2.2 Bakgrund

Avfall Sveriges vision, långsiktiga mål och kommunernas roll för 
att nå dessa har arbetats fram under flera år. Arbetet inleddes vid 
årsmötet 2010, då närmare 600 årsmötesdeltagare genomförde en 
omvärldsspaning. 

Under 2015 har formuleringarna av visio-
nen, dess mål samt kommunernas roll 
sett över och förtydligats enligt ovan. Vi-
sionen ska vara en ledstjärna i vårt arbete 
för att arbeta oss uppåt i avfallshierarkin.

Sedan 2010 har Avfall Sverige tagit många 
beslut i syfte att närma oss visionen. 
Under 2014 inrättades till exempel en ny 
tjänst som rådgivare för förebyggande av 
avfall. 

Under 2015-2017 driver Avfall Sverige, 
kansliet tillsammans med alla medlem-
mar, en kampanj kring förebyggande av 
avfall och återanvändning, ”Bli Miljönär 
– bli rik genom att laga, låna och återan-
vända”. 

Vi har genomfört flera kurser och tema-
dagar, sammanställt goda exempel för 
medlemmarna – och andra – att ta del av. 

Avfall Sverige verkar också inom flera 
olika samarbetsorgan där huvudfrågan är 
att förebygga avfall.

Kommunerna har en viktig roll, och 
måste fungera som motor i den här om-
ställningen. 

De ska finnas som en garant för att allt 
fungerar, men det betyder givetvis inte att 
det är de själva som ska utföra allt.

En hållbar konsumtion kräver flera 
förändringar. Produkter behöver få en 
längre livslängd, bli enklare att reparera, 
bli lättare att återvinna och slutligen 
måste de vara helt giftfria den dag de ska 
återvinnas. 

Genom att öka produkternas livslängd 
minskar behovet av nyproduktion och 
därmed mängden avfall som uppstår vid 
tillverkning. 

Det finns inget avfall, det är Avfall Sveriges 
vision. Det betyder att vi vill skapa en 
framtid utan avfall där jordens resurser 
sparas, inget onödigt konsumeras och 
där allt kommer till optimal nytta. 

Ett samhälle som bygger på cirkulär eko-
nomi, helt enkelt. Kommunerna har en 
viktig roll i detta arbete, både genom den 
upphandling man gör och genom den 
nära kontakt man har med medborgarna.
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1.3 Framtagande av avfallsplan

Renhållningsordningen är KSRR:s medlemskommuners samlade 
styrdokument för avfallshantering. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan och avfallsföreskrifter som ska ses över minst var fjärde år 
och uppdateras vid behov.

Innan KSRR:s medlemskommuner kan 
anta renhållningsordningen ska kommu-
nen, enligt 15 kapitlet 42 §:

1. På ett lämpligt sätt och i skälig 
omfattning samråda med de fast-
ighetsinnehavare och myndighe-
ter som kan ha ett väsentligt in-
tresse av renhållningsordningen.

2. Ställa ut ett förslag till renhåll-
ningsordning för granskning 
under minst fyra veckor.

Startskottet för att påbörja arbetet med att 
ta fram avfallsplan 2021 - 2028 var ett be-
slut om behov av revidering av föregående 
avfallsplan som antogs av KSRR:s förbunds-
direktion 23 november 2018, § 28.

En projektgrupp bildades och har 
kontinuerligt träffats under planens fram-
tagande. KSRR:s ledningsgrupp har varit 
styrgrupp och haft övergripande ansvar 
för projektets framskridande.

Projektet genomförde i tidigt skede en 
studieresa som följdes upp med tre olika 
workshops med syfte att staka ut inrikt-
ning och fastställa mål för en gemensam 
och långsiktigt hållbar avfallshantering i 
KSRR:s fem medlemskommuner. 

• Studieresan med förbundsdirek-
tionen, ledningsgruppen och 
projektgrupp genomfördes 8-9 
oktober 2019

• Workshop med fastighetsägare 
flerbostadshus samt villaägar-
föreningar med inriktning på 
bostadshus genomfördes 5 
november 2019 

• Workshop med politiker och 
tjänstemän  med inriktning på 
kommunala verksamheter ge-
nomfördes 7 november 2019

• Workshop med KSRR:s personal 
13 februari 2020

PROJEKTGRUPP

Jan Fors Projektledare KSRR

Anja Larsson Samordnare myndighetsfrågor KSRR

Maria Thuresson Miljöansvarig KSRR

Peter Mellbo Verksamhetsutvecklare KSRR

Ulrika Bergström Kommunikationsansvarig KSRR

LEDNINGSGRUPP

Maria Schade Förbundschef KSRR

Johannes Westerman Chef verksamhetsstöd KSRR

Magnus Ivansson Produktionschef Moskogen Miljö AB KSRR

Malin Thörnblad Logistikchef KSRR

Mikael Svensson Ekonomichef KSRR
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Syftet med studieresan var att ge en 
grund och inspel till vad en ny avfallsplan 
borde innehålla och hur den skulle 
utformas för att ge en förflyttning uppåt i 
avfallstrappan. 

Som grund för studieresan låg Natur-
vårdsverkets reviderade föreskrifter, FN:s 
17 globala hållbarhetsmål och utvärde-
ringen av föregående avfallsplan. 

Studieresan resulterade i ett underlag för 
revidering av KSRR:s värdeord och vision 
samt resulterade i att ett antal prioriterade 
målområden valdes ut.

Utifrån de prioriterade målområdena 
genomfördes tre workshops. Där olika 
intressenter gavs möjlighet att framföra 
sina synpunkter och tankar om hur vi 
tillsammans ska utforma framtidens 
avfallshantering i våra kommuner där vårt 
avfall tas till tillvara som en resurs genom 
återanvändning och återvinning. 

De fick möjlighet att delge KSRR vilka 
behov som den verksamhet de eller den 
verksamhet de företräder har och hur 
de ser på att de kommer att påverkas vid 
olika förändringar av avfallshanteringen. 

På workshopen fick de information om 
tänkbara förändringar av avfallshante-
ringen de kommande åren exempelvis 
information om ett förändrat och utökat 
producentansvar. 

Presentation av genomförd plockanalys 
och NKI, Nöjd kund-index-undersökning 
med mera.

De tre workshopsen resulterade i ett av-
fallsnätverk som fungerat som förankrings-
grupp och gett KSRR mycket värdefulla 
inspel och insikter. De gav även ytterligare 
grundmaterial till utformningen av de prio-
riterade målområdena, mål och strategi.

De prioriterade målområden 
som kristalliserades fram i 
arbetsprocessen var:

• Avfallsminimering för hushåll, 
kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk 

• Ökad återvinning 

• Minskad farlighet 

• Användarfokus 

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning 

• Fysisk planering 

För målområde avfallsminimering i 
kommunal verksamhet, förebygga och 
begränsa nedskräpning samt fysisk plane-
ring utsågs representanter från samtliga 
KSRR:s medlemskommuner. 

De arbetade vidare med workshopens 
arbetsmaterial och förankrade och infor-
merade om arbetet med ny avfallsplan 
i den egna kommunen vilket gav fem 
samråds yttranden på med speciellt fokus 
på dessa områden. 

Förankringsprocessen ger goda förutsätt-
ningar för acceptans för mål och åtgärder 
och att en medvetenhet kring avfallsfrå-
gornas komplexitet skapas. 
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1.3.1 Perspektiv som har fångats upp är bland annat:

Politiskt perspektiv
Representanter för politiska partier, styrel-
ser och nämnder.

Kommunalt 
verksamhetsperspektiv
Kommunala funktioner inom bland annat 
VA, fastighetsförvaltning, samhällsbygg-
nad, vård och omsorg, skola samt inköp.

Myndighetsperspektiv
I första hand kommunens miljötillsyn och 
Länsstyrelsen.

Entreprenörsperspektiv
Aktörer inom avfallshanteringen såsom 
insamlingsentreprenörer samt inom 
måltidsproduktionen såsom måltidsleve-
rantörer.

Fastighetsinnehavare/
boendeperspektiv:
Villaägare, ägare av flerfamiljshus, fritids-
hus samt hyresgästföreningen.

Övrig omvärld
Intresseorganisationer såsom pensionärs-
organisationer, handikapporganisationer, 
företagare och konsumentföreningar.

Vid genomförda workshops och samråd 
samt övrig kommunikation och förank-
ring har en del synpunkter framförts. 

Dessa har sedan diskuterats vidare och 
bidragit till framtagande av mål och stra-
tegier.

Samråd

Samråd om avfallsplanen har genomförts under XXXX till XXXX 2020.

Detta stycke kommer att revideras och 
kompletteras efter samråd.

Samråd inleddes med annonsering i XXXX 
och som nyhet på KSRR:s och respektive 
kommuns hemsida och facebooksida. Ma-
terialet fanns sedan tillgängligt digitalt på 
kommunhusen, men även på kommuner-
nas hemsidor samt på huvudbiblioteken. 

Samrådet innefattade även utskick till 
vissa berörda parter såsom olika delar av 
kommunernas egen verksamhet, berörda 
politiska nämnder och styrelser samt 
politiska partier, närliggande kommuner, 
Länsstyrelsen, Regionen, mottagare av 
avfall från kommunerna, företag med 
större avfallsmängder, Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, flera intresseorga-
nisationer, insamlingsentreprenörer samt 
större fastighetsägare.

Nedan redovisas de parter som berördes 
av utskick:

Utställning
Utställning av avfallsplanen har genom-
förts under XXXX till XXXX 2020 och 
kungjordes genom annonsering i XXXX, 
XXXX och på KSRR:s och respektive kom-
muns hemsida och facebooksida.

Detta stycke kommer att revideras och 
kompletteras efter samråd.
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2.1.1 Tidigare avfallsplan

Uppföljningen av den tidigare avfallsplanen (2015-2022) finns redovisad  
i Bilaga 2 och visar att merparten av åtgärderna är genomförda. 

Fyra åtgärder är inte genomförda och 13 
åtgärder är delvis genomförda, varav sju 
är av karaktären att de är löpande och 
sträcker sig över tid. Därför kommer de 
även att sträcka sig bortom den tidigare 
avfallsplanens slut. 

De sistnämnda kommer per definition 
aldrig att slutföras, exempelvis målet att 
beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede 
i samhällsplaneringen.

De åtgärder som inte är genomförda, och 
vissa av de som delvis är genomförda, 
kommer delvis att överföras till den nya 
avfallsplanen, fast omformulerade och 
ibland med lite annorlunda fokusering. 

Exempelvis det tidigare målet med 
skräpplockardagar och skräpmätning 
hamnar inom det nya målområdet för 
nedskräpning, med nya målsättningar om 
att bland annat genomföra och följa upp 
skräpmätningar i medlemskommunerna. 

Den tidigare målsättningen att styra mot 
materialflöden för att förenkla hantering 
inom återvinningscentraler och återvin-
ningsstationer har delvis fått förändrade 
förutsättningar i och med 2019 års skärp-
ning av producentansvaret på förpack-
ningar och tidningar. 

Men målsättningen är delvis med i den 
nya avfallsplanens målområde om ökad 
återvinning – där såväl hanteringen av för-
packningsmaterial såväl som hanteringen 
av grovavfall på återvinningscentralerna är 
aktuella. 

Det tidigare målet att öka återvinningsgra-
den genom att införa återvinning av gips 
och betong har inte gått att genomföra 
under perioden, men återvinningsfokuset 
är fortsatt med som ett målområde i 
den nya avfallsplanen, även om det inte 
i detalj reglerar just hanteringen av gips 
och betong.

2. Mål och åtgärder
2.1 Bakgrund till mål och åtgärder
I följande avsnitt beskrivs de mål, strategier och aktiviteter som styr utvecklingen av 
avfallshanteringen under perioden 2021 till 2028. Baserat på de diskussioner som förts 
i samband med samråd samt bakgrundsfakta i bilagorna. 

De mål som presenteras ansluter till
• Tidigare avfallsplan, uppföljning finns redovisad i bilaga 5.

• FN:s globala mål

• EU:s avfallshierarki och lagstiftning

• Nationell och regional avfallsplan och mål

• Identifierade behov och utvecklingsområden
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2.1.2 EU:s avfallshierarki - avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som 
även styr hur avfallet tas omhand i Sverige: 

Figur 1 
EU:s avfallshierarki

2.1.3 FN:s globala mål

Som en utgångspunkt för avfallsplanens målsättningar är FN:s 
globala mål inom ramen för agenda 2030. KSRR har fokuserat på 
områden inom ramen för att säkerställa skydd för planeten och dess 
naturresurser. 

Inom ramen för vårt uppdrag har vi valt att fokusera på följande områden 
som stöd för medlemskommunernas arbete med Agenda 2030:

2.1.4 Strategier för avfallshanteringen i regionen
I avfallsplanen anger KSRR mål och åtgär-
der för att bland annat minska avfallets 
mängd och farlighet och för att omhän-
derta och behandla uppkommet avfall på 
ett långsiktigt hållbart sätt.

KSRR:s strategi för att nå uppställda mål 
är att, utifrån de prioriteringar som anges 
i FN:s Agenda 2030, EU:s avfallshierarki 
och som lyfts fram i den nationella av-
fallsplanen, genomföra åtgärder i samver-
kan med olika organisationer och

med lokala föreskrifter, med hjälp av 
kommunikation, miljöstyrande taxor och 
tillsyn som verktyg. 

Genom att underlätta för hushåll och 
verksamheter att sortera och lämna sitt 
avfall på ett miljöriktigt sätt och att föregå

 med gott exempel avseende avfallshan-
tering och avfallsminimering, i egna och 
medlemskommunernas verksamheter, 
kan KSRR förbättra förutsättningarna för 
att målen ska kunna nås.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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DEPONERING

Deponering används 
för det som inte kan 

behandlas på annat sätt 
eller som inte ska finnas 

i kretsloppet

ENERGI- 
ÅTERVINNING

Förbränning av sopor som 
inte går att materialåter-

vinna, energin  
I materialet nyttjas

MATERIAL- 
ÅTERVINNING

Jungfruligt material 
ersätts med använt och 

utsorterat material

ÅTERANVÄDNING

Vid återanvändning 
används produkten 
på nytt, utan andra 

åtgärder

FÖRBYGGANDE

Avfallsförbyggande handlar 
om att förhindra uppkom-
sten av avfall, minska vår 

konsumtion reparera och 
återanvända

Minimera 
Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera 
mängden avfall. Köp och tillverka mer hållbara 
produkter – reparera istället för att slänga. 

Konsumera i högre utsträckning tjänster och 
upplevelser istället för varor.

Återanvända 
Det du inte behöver längre kan någon annan ha 
nytta av.

Sälj eller ge bort, så slipper fullt brukbara saker bli 
avfall.

Materialåtervinna 
Mycket material går att återvinna för att göra nya 
produkter av. 

Ett minskat behov av att utvinna nytt råmaterial 
sparar energi och vår natur.

Energiutvinna 
En stor del av det som inte går till återbruk eller 
kan materialåtervinnas går till förbränning. 

Ur det som förbränns utvinns energi och värme.

Deponera 
Om inget av alternativen ovan är möjliga är sista 
vägen att deponera. 

Av det avfall som sorteras är det bara en mycket 
liten mängd som deponeras.
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2.2 Vision för avfallshanteringen

KSRR har ett antal styrdokument, avfallsplanen är, tillsammans med 
KSRR:s värdeord och vision för verksamheten, ett styrdokument som 
ger långsiktig ledning och styrning. 

Visionen är grunden i avfallsplanen. Den 
bygger på ett antal värdeord som antagits 
av KSRR:s förbundsdirektion. 

”KSRR sätter alltid miljön och medborga-
ren i fokus, genom ett innovativt engage-
mang når vi en långsiktig hållbarhet. Med 
en effektiv hantering kan vi fortsatt hålla en 
hög tillgänglighet för våra abonnenter.”

2.3 Målområden och åtgärdsprogram

I detta avsnitt presenteras mål och åtgärder för avfallshanteringen inom  
KSRR under perioden 2021 - 2028. 

Våra målområden är
• Avfallsminimering för hushåll, 

kommunal verksamhet, samt 
genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minskad farlighet

• Användarfokus 

• Förebygga och begränsa ned-
skräpning

• Fysisk planering

Målområden och mål beslutas av respek-
tive medlemskommun. KSRR:s förbunds-
direktion har att utifrån målen forma 
långsiktiga strategier för att uppnå dessa. 

De operativa aktiviteterna för dessa anges 
i KSRR:s årliga verksamhetsplan, som 
fastställs årsvis.  

e
Enkelt

i
Innovativt

e
Engagerat

h
Hållbart

e
E�ektivt

Tillgängligt

t
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Avfallsminimering hushåll

Avfallshierarkin är tydlig – avfallsförebyggande är det första och 
viktigaste steget för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Genom förändrade konsumtionsmönster 
och medvetna val kan hushållens avfalls-
mängder minska. 

Att motivera en beteendeförändring 
kräver många insatser, såväl information 
som systemförändringar måste samverka 
för att uppnå resultat. 

Information med fokus på att öka produk-
ters livslängd är ett steg i det omfattande 
arbetet att förebygga och minimera 
avfallsmängderna.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Mål

• Onödigt matavfall ska minska från 
11,8 % till maximalt 5 %.

• Minska den totala mängden mat-
och restavfall från hushåll med 
25% per invånare till 2025, jämfört 
med basår 2019. Efter 2025 ska 
den totala årliga mängden mat-och 
restavfall per invånare fortsätta att 
minska.

• Minska mängden grovavfall med 
25% per invånare, till 2025, jämfört 
med basår 2019. Efter 2025 ska 
den årliga mängden grovavfall per 
invånare fortsätta att minska.

Strategi

• Nollvision för matsvinn.

• Öka produkters livslängd.

• Minska hushållens användning av 
engångsartiklar.

• Kunskap och motivation - ge invå-
nare råd om enkla åtgärder som 
minskar avfallsmängderna och mo-
tiverar till att återanvända produkter.

Förslag på aktiviteter

• Information och kampanjer 
med fokus på minskat matsvinn, 
produkters livslängd och konsum-
tionsmönster, i ett brett utbud av 
kommunikationskanaler.

• Informera om och lyft fram goda 
exempel på enkla åtgärder för 
avfallsminimering och för att öka 
produkters livslängd.

• Nudging - Styr användarnas beteen-
den i önskad riktning.
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Avfallsminimering kommunala verksamheter

Avfallsförebyggande och avfallsminimering inom kommunala 
verksamheter kan medföra positiva effekter på såväl klimat och miljö 
som inom ekonomi och kostnadseffektivitet. 

Genom effektiva inköp och lägre avfalls-
generering kan en större andel av resur-
serna användas till kärnverksamheten. 

Kommunerna är stora organisationer 
med många olika verksamheter och här 
finns betydande möjligheter att minska 
avfallsmängderna. 

Att kommunerna går före och föregår 
med gott exempel är dessutom ett starkt 
signalvärde till dess invånare och omgi-
vande samhälle. 

Åtgärderna som krävs är varierande och 
många gånger kan det handla om många 
små, enkla åtgärder, som tillsammans når 
effekt.

Mål

• Matsvinn från kommunens verk-
samheter ska vara maximalt 20 
gram per serverat huvudmål.

• Avfall från den kommunala verk-
samheten ska minska med 30% 
per heltidsanställd till 2025, jämfört 
med basår 2018. Efter 2025 ska 
den totala årliga mängden avfall per 
heltidsanställd fortsätta att minska.

• Livslängden för bärbar elektronik 
inom den kommunala verksamhe-
ten ska öka med 30%.

• Alla kommunala verksamheter ska 
ha sorteringsmöjligheter. Inga pap-
perskorgar på kontor. Sorterings-
möjligheter på alla kommunala eve-
nemang och idrottsanläggningar.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Strategi

• Ta hänsyn till avfallsminimering och 
återbruk vid upphandling och inköp. 

• Beakta varans livslängd och sträva 
mot mer hållbara varor, exempelvis 
genom större fokus på livscykelkost-
nader och livscykelanalyser. Överväg 
behovet och alternativet att hyra och 
dela.

• Reglera mängden förpackningar 
och emballage vid upphandling 
och inköp, för att minimera onödigt 
emballage.

• Öka kommunens avfallssortering.

• Förlängd livslängden på kommunala 
möbler, genom förlängd använd-
ningstid och återbruk av möbler.

• Öka livslängden på bärbar elektronik 
genom använda den längre innan 
utbyte.

• Återbruka bygg- och rivningsmate-
rial.

• Byt ut onödiga engångsartiklar till 
alternativa lösningar.

• Utökade källsorteringsmöjligheter 
på offentliga platser.

Förslag på aktiviteter

• Reparera och återbruka kommu-
nala möbler, exempelvis genom 
bytespool, intern digital plattform 
för annonsering för försäljning av 
begagnade möbler.

• Utveckla arbetssätt för att minska 
antalet utskrifter per kommunan-
ställd.

• Identifiera användningsområden 
inom den kommunala verksam-
heten för återbruk av bygg och 
rivningsmaterial, exempelvis inom 
skola/utbildning.

• Samordnade varutransporter vid 
inköp.

• Minska användningen av onödiga 
engångsartiklar.

• Öka livslängden och på bärbar 
elektronik genom att aktivt jobba för 
att produkterna ska användas längre 
innan utbyte, genom uppdateringar, 
ominstallation o.s.v.

• Kartlägg de största avfallsflödena, 
för att bedöma behovet av och 
möjliggöra insatser som har stor 
effekt.
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Avfallsminimering återbruk

Utökat återbruk i samhället förlänger produkters livslängd och 
användningstid och minskar behovet av nyproduktion och 
resursförbrukning. 

För att möjliggöra en systematisk ökning 
av återbruk krävs förändrade konsum-
tionsmönster, beteenden och fler tjänster 
för redesign, lagning och uppfräschning. 

Det krävs både miljömedvetna val från 
konsumenter, såväl som infrastruktur för 
insamling av återbruk för att nå framgång 
i ett ökat återbruk i samhället.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Mål

• Öka invånarnas vilja och acceptans 
för att handla återbrukade produkter 
- resulaten från kundundersökning 
ska visa att intresset för att lämna 
produkter till återbruk är lika stort 
som intresset för att köpa återbruks-
produkter.

• Andelen avfall från ÅVC som går till 
återbruk ska öka med 20%, jämfört 
med 2019.

Strategi

• Fler aktörer som tar hand om åter-
bruksprodukter.

• Skapa plattformar för utökat 
återbruk genom utbyteszoner i olika 
miljöer.

• Öka andelen grovavfall som lämnas 
in till återbruk.

• Skapa intresse och motivation för 
invånare att handla återbrukspro-
dukter.

Förslag på aktiviteter

• Identifiera fler aktörer som kan ha 
nytta av återbrukade produkter - nä-
ringslivsutveckling.

• Införa test med byteszoner/bytes-
rum i olika miljöer (miljörum, ÅVC). 
Bytesdagar på ÅVC.

• Inför test för återbruk av byggmate-
rial från ÅVC.

• KSRR:s ÅVC-personal arbetar aktivt 
för att styra grovavfallsflöden till 
återbruk.

• Information och kampanj kring åter-
bruk, för att belysa goda exempel 
och skapa motivation och intresse.
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Öka återvinning

En ökad återvinning kommer att lyfta avfallsflöden högre upp i avfalls- 
trappan, något som eftersträvas såväl på nationell nivå som på EU-nivå. 

Genom att öka återvinningen kan samhäl-
lets behov av råvaror och energi minskas, 
och det medför även en lägre miljö- och 
klimatpåverkan. 

Avfall som matavfall, tidningar, förpack-
ningar och textilier kan återvinnas inom 
befintliga insamlings- och återvinnings-
system inom vilka det finns kapacitet att 
snabbt växla upp återvinningsgraden. 

Att få användarna att förändra sina 
sorteringsbeteenden är en nyckelfaktor 
för att nå en högre återvinning, därför är 
information, inspiration och motivation 
viktigt.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Mål

• Källsorteringsgrad för matavfall ska 
nå minst 90%.

• Renheten i matavfallsfraktionen ska 
vara lägst 95%.

• Max 5% förpackningar och tidningar 
i restavfallet

Strategi

• Utbredd matavfallsinsamling inom 
såväl hushåll som verksamheter.

• Hög kännedom och sunt beteende 
hos användarna, om vad matavfall 
är och hur det ska hanteras, så att 
felsorteringen är mycket liten.

• Goda förutsättningar för använ-
darna att sortera förpackningar, 
tidningar och textilier - såväl fysiskt 
som kunskapsmässigt.

Förslag på aktiviteter

• Kartlägg andelen gröna påsar som 
den optiska sorteringen missar och 
minska andelen matavfallspåsar 
som inte sorteras ut som matavfall.

• Information och kampanjer kring 
sortering och återvinning, med 
fokus på motivation och goda 
exempel, i flera olika kommunika-
tionskanaler.

• Dialog med producenterna för 
att styra dem mot tillgängliga 
insamlingssystem som är enkla för 
användarna att använda.

• Aktivt arbete med att lokalisera och 
fånga in återvinningsbara avfallsfrak-
tioner.

• KSRR bevakar materialmarknaden 
för påsar och arbetar för att hitta 
alternativ till plast i matavfallspåsen.
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Minska farligheten

Det farliga avfallet ska hållas skiljt från annat avfall, för att få bort 
giftiga och farliga ämnen ur kretsloppet och säkra avfallshantering och 
arbetsmiljö. 

Invånarna ska ha kunskap om vad som är 
farligt avfall och hur det ska hanteras och 
det ska vara lätt att sortera rätt.

Mål

• Invånarnas kunskaper om vad som 
är farligt avfall inklusive elavfall och 
var man ska lämna sitt farliga avfall 
ska öka.

• Andelen hushåll som anser sig 
ha tillgång till ett tillfredställande 
insamlingssystem för farligt avfall 
inklusive elavfall ska vara minst 90 
procent under hela planperioden.

• Allt farligt avfall ska sorteras rätt 
och inget farligt avfall ska finnas i 
hushållens mat-och restavfall.

Strategi

• Information och kampanjer, i 
flera olika kommunikationskanaler, 
riktade mot hushåll med fokus på 
farligt avfall.

• Öka tillgängligheten för insamling 
av batterier, glödlampor, smått ela-
vafall och mindre mängd kemikalier, 
för att minska farligheten i mat-och 
restavfall.

Förslag på aktiviteter

• Enkätundersökning för att mäta 
kunskapsnivån bland invånare gäl-
lande farligt avfall. Vart annat år.

• Enkätundersökning för att mäta 
nöjdhet bland invånare med av-
seende på insamlingssystemet för 
farligt avfall.

• Plockanalys av restavfall för att mäta 
mängden farligt avfall.

• Se över möjligheten att öka till-
gängligheten (exempelvis genom 
fler platser, längre öppettider) för 
insamling av farligt avfall, framförallt 
för småelektronik och smått farligt 
avfall, för att minska farligheten i 
mat-och restavfall.

 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Mål

• Minst 85% av användarna ska vara 
nöjda med hanteringen av hushålls-
avfall och producentavfall.

• Andel användare som tycker att det 
är enkelt att lämna hushållsavfall 
och producentavfall ska vara minst 
80%.

• Minst 90% av användarna ska tycka 
att det är enkelt att förebygga avfall 
och återbruka produkter.

• Minst 90% av användarna ska upp-
leva ett bra bemötande vid kontakt 
med KSRR:s verksamhet. 

• Minst 90% av användarna ska 
uppleva att det är lätt att komma i 
kontakt med KSRR.

• Minst 90% av användarna ska ha 
kunskap om var de kan vända sig 
för att få information om avfalls-
hanteringen i KSRR:s medlemskom-
muner.

• Andel personal som är nöjda med 
sin arbetssituation ska vara minst 
90%.

Användarfokus

Användare ska vara nöjda och vilja bidra till en hållbar avfallshantering 
som långsiktigt leder till ett cirkulärt samhälle med hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. Tillsammans kan vi klättra 
högre upp i avfallstrappan. 

Avfallshanteringen i KSRR ska utgå från 
användarens behov och tillhandahålla ett 
kostnadseffektivt insamlingssystem som 
är till nytta för användaren med omtanke 
om människan och miljön.  

Insamlingssystemet ska präglas av hög 
service med god tillgänglighet, säker-
het och arbetsmiljö för användaren.  
Insamling och sortering som är lätt och 
förstå och tillämpa för användaren leder 
till nöjda kunder som är mer benägna att 
göra rätt. 

För att nå beteendeförändring mot ett cir-
kulärt samhälle är det viktigt att kommuni-
kation med och information till användare 

är säväl tydlig, tillgänglig, förtroendeingi-
vande samt transparanta för att användare 
ska förstå hur och varför avfall förebyggs 
och hanteras få ett visst sätt. 

Det skall vara lätt att göra rätt och svårt 
att göra fel. Rätt hanterat avfall kan bli en 
resurs och en råvara. 

Det är viktigt att såväl KSRR och KSRR:s 
medlemskommuner möter dagligen 
invånare, företag och besökande turister  
och vi skall tillsammans vara självklara 
förebilder inom hållbar avfallshantering, 
konsumtion och miljöarbete. 

Användarna ska känna trygghet i att KSRR 
har förmågan att anpassa verksamheten 
för framtidens behov och krav.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Strategi

• Utveckla tillgänglighet, kundbemö-
tande och service.

• Utveckla kommunikationen med 
och information till användare så-
som fastighetsägare, verksamheter, 
kommuninvånare, turister och 
personal.

• Kontinuerligt utveckla hanteringen 
av hushållsavfall ur ett arbetsmiljö-
perspektiv och användarperspektiv.

• Identifiera behov och utveckla in-
samlingssystemet för hushållsavfall 
för att säkra kvalitet och minskad 
miljöpåverkan (FN:s globala mål nr 
11 Hållbara städer och samhällen). 
För att det skall bli rätt att göra rätt 
och svårt att göra fel.

• Kunskap och motivation - ge invå-
nare råd om enkla åtgärder som 
minskar avfallsmängderna och mo-
tiverar till att återanvända produkter.

• Utveckla avfallstaxa, avfallsföreskrift 
samt andra styrmedel för att styra 
mot insamlingssystem som blir 
kostnadseffektiva och likvärdiga för 
alla användare.

Förslag på aktiviteter

• Genomföra utbildning i kundbemö-
tande för personal.

• Arbeta för att avfallsutrymmen är 
trygga och tillgängliga för för både 
den som lämnar och hämtar avfall.

• Utveckla kommunikationskanaler 
och kvalitetssäkra information.

• Omvärldsbevakning för att möta 
framtida krav och utmaningar inom 
avfallsområdet.

• Utökat samarbete mellan KSRR och 
medlemskommunerna kring infor-
mation och kommunikation.

• Utvecklad information och kommu-
nikation kring sortering på ÅVC.
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Förebygga och begränsa nedskräpning

All nedskräpning är förbjuden och vi är alla ansvariga för den 
nedskräpning vi medverkar till. Nedskräpningen är ett problem som 
skadar såväl natur, människor och djur. Nedskräpning sker på mark, 
längs med vägar och i vattendrag. 

Konsekvenserna av nedskräpning är både 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och är 
ett resursslöseri.

Det medför även negativa effekter för så-
väl friluftsliv och turism. Kommunens in-
vånare skall inte uppleva nedskräpningen 
som ett problem.  

Nedskräpningen i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos all-
mänheten om följden av att avfall lämnas 
på rätt eller fel ställe.  

Att påverka beteenden och attityder tar 
lång tid och arbetet tillsammans med 
såväl barnomsorg, skola, äldreomsorg, 
föreningslivet, båtägare och den vuxna 
allmänheten är viktig. 

Tillsammans kan vi skapa ett tilldragande 
område att bo, arbeta och turista i med 
attraktiva miljöer utan skräp. 

Det är ett utbrett problem med fimpar, 
snusprillor, tuggummi och engångsar-
tiklar på marken i både små och stora 
tätorter. 

I vägrenar och dess närområde ligger 
engångsartiklar från snabbmatställen, 
metallburkar, plast- och glasflaskor. 

En nedskräpad närmiljö upplevs ofta som 
otrygg och redan nedskräpade områden 
skräpas ofta ner mer och leder till skade-
görelse.   

I marina miljöer är städinsatser för att 
komma tillrätta med nedskräpningen 
extra kostsamma. 

Engångsartiklar av plast är det vanligaste 
och mest problematiska skräpet i havet 
samtidigt som det hade varit en resurs 
om det istället lämnats till återvinning. 

I FN:s AGENDA 2030 med mål som 
på olika sätt ska verka för en hållbar 
utveckling syftar delmål 14.1 till att kraftigt 
minska mängden skräp som når kust- 
och havsmiljöer genom att reducera den 
totala mängden avfall i världen och för-
bättra sättet det hanteras på, bland annat 
genom mer återvinning. 

KSRR:s medlemskommuner arbetar redan 
idag aktivt med det förebyggande arbetet. 

Kommunerna kommer framöver behöva 
intensifiera arbetet för att förebygga och 
begränsa nedskräpning, med att optimera 
driften genom att ha rätt typ och place-
ring av olika behållare i kombination med 
olika städinsatser.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Mål

• Andel invånare som upplever att 
nedskräpningen är ett problem i 
kommunen skall minska med 10% 
till 2025  jämfört med basår 2019. 

• Efter 2025 ska andel invånare som 
upplever att nedskräpningen är ett 
problem fortsätta att minska.

• Skräp på mark ska minska med 25% 
till 2025 på platser där allmänheten 
har tillträde jämfört med basår 
2021. Efter 2025 ska skräp på mark 
fortsätta att minska.

• Fimpar och snus på mark ska 
minska med 50% till 2025 på platser 
där allmänheten har tillträde jämfört 
med basår 2021. Efter 2025 ska 
fimpar och snus på mark fortsätta 
att minska.

• Minst 90 % av invånarna ska veta 
hur man sorterar sitt avfall och var 
man lämnar avfall så att ingen ned-
skräpning uppstår. 

Strategi

• Informera och kommunicera med 
allmänheten om skräpets farlighet, 
miljöpåverkan och kostnader för 
nedskräpning.

• Informera och kommunicera med 
allmänheten om hur man sorterar 
sitt avfall och var man lämnar det på 
rätt sätt.

• Inventera och ta fram handlingsplan 
för de platser där mest skräp före-
kommer på allmän plats. Handlings-
planen tar exempelvis fram förslag 
för driftoptimering med förslag på 
rätt typ, placering och tömning av 
behållare på rätt plats för att före-
bygga och begränsa nedskräpning.

• Informera och kommunicera med 
allmänheten snus och fimpars skad-
liga inverkan på djur och natur. De 
bidrar till att sprida mikroplast och 
farliga ämnen bl.a. kadmium.

• Uppmuntra, utveckla och stödja en-
gagemang som skräplockardagarna 
i samarbete med ”Håll Sverige Rent”, 
föreningar, och privatpersoner m.fl.

Förslag på aktiviteter

• Utbildningsinsatser i skolverksam-
heten.

• Väl fungerande tömning med be-
hållare i gatumiljö som försvårar att 
fåglar kan dra ut avfallet.

• Upplysta, synliggjorda och in-
bjudande ”smarta” soptunnor i 
gatumiljö.

• Anti rök- och snuskampanj.
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Fysisk planering

I bostaden, på arbetsplatsen, i gatumiljön, på lekplatsen, på stranden 
och på alla andra platser vi människor vistas uppkommer avfall som 
måste tas omhand. Hantering av avfall medför stora transportbehov. 

Transporter sker både av enskilda fastig-
hetsägare till återvinningscentraler, åter-
vinningsstationer och som samordnade 
transporter av avfall från fastigheter med 
sopbilar.  

Insamling av hushållsavfall och pro-
ducentavfall kräver ett vägnät med 
god framkomlighet för de fordon som 
normalt används, både avseende storlek, 
tyngd och vändradie mm. 

I bostadsområden behövs plats för utrym-
men dit både boende och transportfor-
don lätt och säkert kan nå för att lämna 
och hämta hushållssopor. 

För att avfallshanteringen skall fungera 
och tillgodose användarens behov, vara 
kostnadseffektivt och med god arbets-
miljö måste infrastrukturen fungera med 
behållare, avfallsutrymmen, fordon, trans-
portvägar, angöringsplatser, omlastnings-
stationer, mellanlager, sorterings- och 
avfallsanläggningar för olika avfallsslag. 

Avfallshanteringen måste beaktas tidigt i 
stadsbyggnadsprocessen från översikts-
plan till bygglov då blir det lättare för alla 
användare att bidra till ett mer hållbart 
samhälle.

Fysisk planering i kommunala organi-
sationen handlar om att bestämma hur 
mark- och vattenområden ska användas. 
Ett av de samhällsintressen som ska vägas 
in är avfallshanteringen.  

Ändamålsenliga, estetiska och praktiska 
ytor och anläggningar för återanvänd-
ning, sortering och övrig avfallshantering 
behövs för att skapa ett hållbart samhälle. 

De behöver planeras i tid och prioriteras 
i den fysiska planeringen och i byggpro-
cessen. Bättre planering kan reducera 
intressekonflikter och ger mer nöjda 
användare. 

Man kan också minska kostnader för om-
byggnation för att lösa avfallshanteringen 
i efterhand. För att avfall skall kunna häm-
tas vid fastigheten krävs att avfallshante-
ringen har en självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen. 

Det uppnås genom ett gott samarbete 
mellan kommunernas olika förvaltningar 
för stads- och samhällsbyggnad, KSRR 
och andra aktörer inom avfallsområdet.

JÄMSTÄLLDHET BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Mål

• Plats för avfallets infrastruktur, från 
fastighet/bostad till mottagningsan-
läggning skall säkras i översiktsplan, 
detaljplan och bygglov.

• Lokalisering av större avfallsan-
läggningar för både dagens och 
framtidens behov säkras genom 
fysisk planering.

• Effektiv avfallsinsamling genom 
bättre planeringsunderlag vid rut-
toptimering.

• Under planperioden uppstår inga 
nya problematiska hämtställen vid 
nyproduktion eller förtätning av 
befintlig bebyggelse.

• Minska antalet problematiska befint-
liga hämtställen med utgångspunkt 
från basåret 2020.

• Senast år 2025 skall alla bostadshus 
ha tillgång till fastighetsnära insam-
ling av förpackningar.

Strategi

• Senast år 2024 är KSRR en självklar 
samarbetspartner för översiktsplan, 
detaljplan och bygglov

• Ta fram checklistor för avfallshante-
ring med riktlinjer och krav på den 
fysiska miljön beroende på val av 
hämtningssystem.

• a fram vägledning samt checklistor 
för val av avfallsinsamlingssystem 
för olika bostadskategorier bland 
annat flerbostadshus.

• Genomföra återkommande utbild-
ning och skapa ytor för ömsesidig 
kunskapsöverföring inom avfalls-
hantering kopplat till fysisk planering 
mellan de som arbetar med plane-
ring och tillstånd, arkitekter, bygg-
herrar, fastighetsägare och KSRR.

• Inventera och åtgärda de sämsta 
hämställena.

Förslag på aktiviteter

• Utbilda, informera och kommu-
nicera med personal som arbetar 
med plan- och bygg avseende 
vägledning och checklista för val av 
avfallinsamlingssystem för flerbo-
stadshus.
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3. Styrmedel
Genom att använda olika styrmedel kan KSRR nå fram till olika 
målgrupper för att påverka  deras beteende och livsstil  i arbetet med att 
förebygga och omhänderta avfall på bästa sätt. 

Styrmedlen är verktyg som används i syfte 
att nå avfallsplanens mål . Styrmedel är en 
del i de så kallade interventionskedjan. 

Styrmedel ger incitement till att begränsa 
eller öka användningen av en vara eller 
tjänst. En åtgärd är den handling som en 
aktör (företag eller en individ) genomför 

till följd av ett styrmedel som leder till ett 
resultat för oss att följa upp.

I kapitel 3.1 följer en listning över de styr-
medel som finns tillgängliga för KSRR och 
kommunen.

3.1 Lokala avfallsföreskrifter

Ett av de starkaste instrumenten för att reglera avfallshanteringen lokalt 
är den kommunala renhållningsordningen. Renhållningsordningen 
består av föreskrifter, i form av detaljerade regler för avfallshanteringen i 
KSRR, och en avfallsplan.

Föreskrifterna är ett bindande dokument 
som innehåller de formella reglerna för 
medlemskommunernas avfallshantering. 
De är ett verktyg för att styra hanteringen 
av hushållsavfall, en rättslig grund i det 
dagliga arbetet och vid tvister. 

Då det kommunala renhållningsansvaret 
är begränsat till kommunalt avfall riktar 
sig föreskrifterna framförallt till alla som 
ger upphov till kommunalt avfall. I före-
skrifterna finns detaljerade bestämmelser 
hur avfallet ska sorteras, vilka fraktioner 

som hämtas vid fastigheten, hur ofta 
avfall hämtas vid fastigheter och vilka 
avfallsslag som måste föras till speciella 
avlämningsplatser till exempel farligt avfall 
och grovavfall som lämnas på KSRR:s 
återvinningscentraler. 

Den tar även upp bestämmelser om vem 
som har skyldighet att betala och vad 
man måste betala för med mera.

Föreskrifterna inriktas på att skapa 
förutsättningar för en väl fungerande 

Figur 1 
Förenklad interventionskedja
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avfallshantering för den som lämnar avfall 
samt för alla som yrkesmässigt hanterar 
avfallet. Det innebär att den innefattar 
bland annat vilka krav som ställs på 
fastighetsägaren vad gäller utformning 
av hämtställen, uppställningsplats för 
avfallsbehållare och framkomlighet för 
renhållningsfordonen med mera. 

Trafiksäkerheten förbättras för samtliga 
inblandade och det blir även enkelt för 
den som lämnar avfall att göra rätt.

I föreskrifterna anges dessutom vad som 
gäller vid undantag från renhållningsord-
ningen, till exempel förutsättningar för 
fastighetsinnehavare att själva ta hand 
om hushållsavfall till exempel mulltoa vid 
eget omhändertagande av latrin, befrielse 
från hämtning, förlängt tömningsintervall 

för slam eller gemensam avfallsbehållare 
med närliggande fastighet.

De lokala föreskrifterna om avfallshan-
tering inom KSRR är ett viktigt verktyg i 
arbetet för utökad källsortering, inklusive 
insamling av matavfall. 

Eftersom föreskrifterna endast anger 
förutsättningarna för avfallshanteringen är 
det viktigt att dessa följs upp med bland 
annat en bra tillsyn.

De lokala föreskrifterna om avfallshan-
tering inom KSRR är ett viktigt verktyg i 
arbetet för utökad källsortering, inklusive 
insamling av matavfall. 

Eftersom föreskrifterna endast anger 
förutsättningarna för avfallshanteringen är 
det viktigt att dessa följs upp med bland 
annat en bra tillsyn.

3.2 Renhållningstaxa

För renhållningstaxan gäller självkostnadsprincipen vilket betyder att 
KSRR inte får ta ut högre avgift för hushållsavfallshanteringen än vad 
verksamheten kostar KSRR. 

Lagstiftningen ger däremot KSRR 
utrymme för att använda ekonomisk 
styrning inom kollektivet i syfte att främja 
återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering, det vill 
säga kostnaden för enskilda tjänster be-
höver inte följa självkostnadsprincipen.

Taxan är därmed ett viktigt ekonomiskt 
styrmedel för att påverka bland annat 
fastighetsägarens  och verksamhetsutöva-
rens val av avfallslösning och attityd till att 
vilja vara en aktiv del i en hållbar utveck-
ling ur ett såväl miljö- som ekonomiskt 
och samhällsperspektiv. 

Taxan kan därför också bidra till att 
KSRR:s avfallsplan och verksamhetens-
mål kan nås. Taxan ska uppmuntra alla 
abonnenter och verksamhetsutövare 
till en ökad källsortering av till exempel 
matavfall och producentansvarsmaterial 
samt till en ökad återanvändning genom 
att kommuninvånarna säljer eller skänker 

begagnade möbler och andra saker till 
välgörenhet, secondhandbutiker eller 
liknande. 

Genom en kostnads- och resurseffektiv 
hantering av hela avfallsprocessen och 
samverkan med andra kommuner möjlig-
gör KSRR att fastighetsägarna får mesta 
möjliga miljö och service för pengarna. 
Det leder till att KSRR håller renhållnings-
taxan på en konkurrenskraftig nivå med 
en bibehållen god arbetsmiljö.

Hushållsavfallshanteringen i KSRR:s 
medlemskommuner finansieras genom 
att varje fastighetsägare betalar renhåll-
ningsavgift. Avgiften täcker kostnaderna 
för bland annat insamling, transport och 
behandling av hushållsavfall och drift av 
återvinningscentraler. 

På återvinningscentraler kan man lämna 
in grovavfall samt farligt avfall för vidare 
omhändertagande, transport och be-
handling. Avgiften täcker även kostnader 
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för de myndighetsuppgifter såsom 
avfallsplanering, tillstånd, information och 
administration som ligger inom det kom-
munala ansvaret för avfallshantering.

Likställighetsprincipen säger att en kom-
mun ska behandla sina invånare lika om 
det inte finns sakliga skäl till att inte göra 
det. En kommun kan således inte ha olika 
avgifter för samma tjänst i olika kom-
mundelar. Däremot kan kommunen ha 
avgifter som är anpassade till variationer 

i serviceutbudet. Därigenom skapas möj-
ligheter till valfrihet för kunderna.

För KSRR är det också viktigt att taxan är 
lätt att förstå och enkel. Fastighetsägare 
och verksamhetsutövare bör enkelt förstå 
vilka val de kan göra och vilka konsekven-
ser det innebär för servicenivå, närmiljö 
och vilka kostnader de får.

 

3.3 Information och kommunikation

För att nå avfallsplanens mål och nå en framgångsrik verksamhet krävs 
ett effektivt och medvetet informations- och kommunikationsarbete. 
Det krävs att vi förändrar attityder, värderingar och beteenden hos 
medborgare och verksamheter. 

Det krävs oftast att det är lätt att göra rätt 
för att få människor och verksamheter 
motiverade att göra något som kräver en 
viss uppoffring. 

Väl fungerande kommunikation och 
information omfattar både att invånare, 
besökare och verksamhetsutövare enkelt 
ska kunna få svar på sina frågor och att 
den information de behöver når ut till 
dem. 

De behöver även kunna tillgodogöra 
sig den på ett lätt sätt för att de skall 
kunna och vilja hantera sitt avfall på rätt 
sätt. Kundservice, avfallsrådgivare och 
informatör är några av de viktigaste infor-
mations- och kommunikationskanalerna 
på KSRR. 

Kommunens avfallsrådgivning är neutral 
och obunden och har en nyckelroll när 
det gäller att kommunicera och informera 
invånare och näringsliv om avfallshante-
ring och källsortering

Olika målgrupper har olika informations- 
och kommunikationsbehov.

Genom att arbeta medvetet och innovativt  
nås dessa grupper av sitt budskap på bästa 
sätt. För att lyckas med arbetet behöver 
målgrupperna identifieras utifrån olika per-
spektiv. Exempel på perspektiv kan vara:

• Politiskt perspektiv

• Fastighetsägare/boendeperspektiv

• Utförarperspektiv

• Entreprenörsperspektiv

• Barnperspektiv

• Tillgänglighetsperspektiv

• Övrig omvärld

KSRR jobbar via många olika kanaler för att 
kommunicera och informera om vad som 
är på gång. Exempel på informations- och 
kommunikationskanaler som används 
inom avfallshanteringen i KSRR är:

• KSRR:s webbplats

• Personliga möten (telefon,  
besök, chatt)

• Riktade informationsutskick

• Studiebesök

• Skolinformation
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3.3.1 Webbplats

För att säkra att de olika målgrupperna nås måste KSRR använda de 
kanaler som efterfrågas. Det ska vara lätt att kommunicera med och nå 
information från KSRR. 

Det är därför viktigt att ligga i framkant 
och löpande utveckla KSRR:s hemsida 
(www.ksrr.se). 

Hemsidan och app är som kommuni-
kationskanaler värdefulla verktyg för att 
snabbt kunna publicera nyheter som rör 
avfallshanteringen i medlemsregionen. 

Hemsidan är även en viktig kanal för 
invånarna att komma i kontakt med KSRR 
bland annat genom KSRR:s e-tjänster.

Jämsides med den satsning som görs på 
kommunikation via hemsidan minskas 
framtagandet av tryckt material. 

Genom att upphöra med stora utskick 
av tryckt material så håller KSRR nere 
kostnaderna och gör samtidigt en miljö-
besparing vilket bidrar till en mer hållbar 
framtid.

 

 3.3.2 Personliga möten

Genom ett professionellt och lyhört be-
mötande kan KSRR påverka utvecklingen 
mot en hållbar miljö. 

Det personliga mötet sker dagligen när 
de anställda möter kunder via telefon, 
chatt, e-post, besök, på sociala medier, 
på återvinningscentralerna eller ute på 
hämtturen. 

Planerade personliga möten genomförs 
också genom att delta i olika events och 
kampanjer runt om i medlemskommu-
nerna.

 

3.3.3 Riktad information

Vid behov av målgruppsanpassad infor-
mation riktas informationen till enbart 
den specifika grupp som berörs. 

Till exempel avisering till fastighetsägare 
vid förändrad tömningsdag av kommunalt 
avfall på grund av ruttomplanering.

Det finns även en skyldighet att informera 
och ta in synpunkter på större förändring-
ar i avfallshanteringen som till exempel 
vid införandet av ny avfallsplan.

Innan ett förslag till avfallsplan kan träda 
i kraft ställs den ut för samråd med med-
borgare och andra intressenter som kan 
inkomma med synpunkter.

 3.3.4 Studiebesök
Förutom insamling och hantering av av-
fall har KSRR också i uppgift att informera 
om verksamheten, avfallshantering, åter-
vinning och återbruk. En del i detta arbete 
är studiebesök. 

Att visa KSRR:s verksamhet såväl på 
återvinningscentraler som på avfallsan-
läggning Moskogen och Storskogen, på 
så vis ge möjlighet för diskussion och 
informationsutbyte är ett mycket bra sätt 
att öka kunskapen hos bägge parter.
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 3.3.5 Skolinformation

Att kunna påverka barn och ungdomar i 
tidig ålder är en viktig grund för att kunna 
påverka beteende. 

Unga skapar sig en avfalls- och miljösyn 
som ligger till bas när de sedan agerar 
som vuxna. 

Barn och ungdomars beteende påverkar 
även andra i hemmiljön såsom syskon, 
föräldrar, mor- och farföräldrar. 

Att samarbeta med skolorna är mycket 
givande för framtiden.

3.4 Tillsyn

Avfall inklusive farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och 
hushåll. Det farliga avfallet kan framförallt vara farligt för människors 
hälsa och miljön om det hanteras på ett felaktigt sätt. 

En felaktig hantering av avfall kan vara ett 
stort resursslöseri, ett miljöproblem och leda 
till olägenheter för både hälsa och miljö.

 Medlemskommunernas miljöansvariga 
nämnder har tillsynen enligt miljöbalken 
över avfallshanteringen både vad gäller 
företag och hushåll i respektive kommun.  

I kapitel 26 i miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13) finns bestäm-
melser om tillsyn.  

Den uppsökande tillsynen inriktas i första 
hand på hur yrkesmässiga miljöfarliga 
verksamheter hanterar sitt avfall men 
också andra verksamheter som skolor, 
förskolor, restauranger och butiker. 

Områden som granskas är bland annat 
hur sortering sker, att förvaring av såväl 
icke farligt som farligt avfall sker på ett be-
tryggande sätt, att företagen jobbar med 
att minska uppkomsten av avfall samt att 
verksamheterna sköter de journaler och 
anteckningar som krävs för att visa hur de 
hanterar sitt avfall. 

Kontroll av transportdokumentation vid 
transporter av farligt avfall är också en 
viktig del. 

I nämndernas tillsynsansvar ingår också 
kontroll av avfallsanläggningar som elek-
tronikdemonterare, bildemonterare och 
sorteringsanläggningar. 

En annan del är tillsyn inriktad på bygg- 
och rivningsavfall där bland annat sorte-
ring och omhändertagande kontrolleras. 

Den förvaltning som handlägger miljö- och 
hälsoskyddsfrågorna i medlemskommu-
nerna handlägger klagomål varje år på ned-
skräpning och annan hantering av avfall. 

Det kan handla om allt ifrån skrotbilar i 
naturen till klagomål på lukt från hem-
kompostbehållare. Mycket av denna 
tillsyn är av betydelse för avfallsplanens 
mål, exempelvis mål om förebyggande av 
avfall, minskad miljöbelastning.
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3.5 Avfallslämnarens ansvar
För att säkerställa en väl fungerande 
avfallshantering finns lagstadgade krav på 
avfallslämnare. Kraven framgår av kom-
munens avfallsföreskrifter.

 3.6 Fysisk planering

Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen 
säkerställs att avfallsfrågor beaktas under planering av nya områden 
och vid ny- och ombyggnad av befintlig bebyggelse. Stadsplaneringen 
måste även beakta utvecklingen inom avfallsområdet. 

KSRR behöver ständigt utveckla 
rådgivning till byggherrar, arkitekter och 
fastighetsägare. Bra fysiska förutsättningar 
för platser eller lokaler för kommunalt 
avfall och återvinning kan styra 
beteendet. Om det blir lätt att kasta rätt 
ökar viljan att sortera rätt.

Hantering av avfall medför stora 
transportbehov. Transporter sker 
både av enskilda fastighetsägare 
till återvinningscentraler, 
återvinningsstationer och som 
samordnade transporter av avfall från 
fastigheter med sopbilar. 

Insamling av hushållssopor kräver ett 
vägnät med god framkomlighet för de 
fordon som normalt används, både 
avseende storlek, tyngd och vändradie 
mm. 

I bostadsområden behövs plats för 
utrymmen dit både boende och 
transportfordon lätt och säkert kan nå för 
att lämna och hämta hushållssopor. Det 

är också viktigt att lyfta estetiken när man 
utformar avfallsutrymmen.

Strategierna i översiktsplanen bör sträva 
efter att minska transportbehovet av avfall 
och främja möjligheten för privatpersoner 
att lämna avfall utan att det krävs tillgång 
till egen bil.  

Det ger möjlighet till mer effektiva 
transporter, säker arbetsmiljö och ökad 
återvinning som är tillgänglig, säker och 
där det är lätt för brukarna att göra rätt 
och som samtidigt passar in i miljön. 

I översiktsplaneringen bör därmed 
avfallshanteringens infrastruktur och 
transportbehov säkerställas och det är 
viktigt att detta adresseras i ett tidigt 
skede i planeringen

Eftersom det kommunala ansvaret för 
avfallshantering ligger hos KSRR behöver 
kommunerna ha rutiner för att involvera 
KSRR i den fysiska planeringen I skälig 
omfattning och se  KSRR som en viktig 
remissinstans i bygglovsärenden.
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3.7 Upphandling

KSRR och dess medlemskommuner har genom offentlig upphandling 
stora möjligheter att påverka och att använda den kommunala 
verksamhetens inköp som ett styrmedel för att nå målsättningarna i 
denna avfallsplan. 

De kommunala verksamheterna kan aktivt 
jobba för att minimera uppkomsten av av-
fall, öka återbrukandet, öka återvinningen 
och minska avfallets farlighet genom 
strategiska inköp. 

Upphandling kan användas som ett styr-
medel för att bland annat verka för:

• Att produkter med möjlighet till 
längre livslängd köps in, exempel-
vis produkter som är förberedda 
för uppgraderingar och som är 
lätta att reparera,

• Livscykelkostnad eller livscykel-
analys används vid inköp, för att 
utvärdera varan eller tjänsten,

• Att verka för fler delningstjänster 
inom de kommunala verksamhe-
terna. Finns verkligen ett inköps-
behov, eller går det att dela?

• Inköpet genomförs som hyra el-
ler tjänsteköp, istället för varuköp, 
där det är tillämpligt,

• Att flergångsartiklar används istäl-
let för engångsartiklar, där det är 
möjligt,

• Att minska mängden onödigt 
emballage vid leverans av varor,

• Att samordna varutransporter,

• Att se över möjligheten till att 
renovera och reparera istället för 
att köpa in ny utrustning.
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4. Konsekvenser av mål och åtgärder
4.1 Avfallsmängder och behandlingsbehov 

I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av 
avfallets mängd och fördelning på fraktioner fram till 2028. 

Prognosen baseras på avfallsmängderna 
2019, förväntad befolkningsutveckling 
samt en bedömning av hur avfallet kom-
mer att fördelas på fraktioner. 

Denna prognos avser avfall som omfattas 
av kommunalt avfall samt avfall som i 
dagsläget är producentansvarsmaterial.

I en konsekvensbeskrivning är medlems-
kommunernas utveckling en avgörande 
faktor. Som exempel pågår en tydlig ur-
banisering i Sverige, som även avspeglas 
i medlemskomunerna. Kommunernas 
befolkningstillväxt sker i huvudsak i tät-
orterna, med en ökad bostadsförtätning 
som resultat. 

Samtidigt ökar målsättningarna för bo-
stadsnära insamling av producentansvar. 
Sammantaget ställer det krav på en 
genomarbetad avfallsplanering i medlem-
skommunerna. 

Det är viktigt med tydliga strategier och 
aktiviteter för att löpande uppfylla målen 
ur ett miljöekonomiskt perspektiv. Det 
kräver en löpande omvärldsanalys och 
måldialog med medlemskommunerna.

4.1.1 Avfallsmängder
Invånarantal och hushåll beräknas ha en 
fortsatt tillväxt de kommande åren med 
omkring 1 100 personer/år. 

Dock beräknas den totala mängden 
kärl- och säckavfall att minska per hushåll, 
samtidigt som förpackningar och tid-
ningar bedöms att öka något. 

Prognosen baseras på en stabilisering av 
uppkommet avfall tillsammans med en 
bättre utsortering av återvinningsbart ma-
terial, främst förpackningar och tidningar 
efter införandet av bostadsnära insamling. 

Avseende returpapper/tidningar fortsätter 
den nedåtgående trenden och minsk-
ningen beräknas till ca 6 % årligen.   

Av Figur 2 framgår att mängden förpack-
ningar och tidningar ökar, i huvudsak till 
materialåtervinning. 

Mängden grovavfall som inte nyttiggörs 
är idag låg. Avfallsplanen strävar mot att 
flytta upp avfallet till en högre nivå i av-
fallshierarkin, genom till exempel ett ökat 
återbruk. 

Effekterna på mängden grovavfall via 
återvinningscentralerna bedöms att mins-
ka under planperioden, främst genom ett 
ökat återbruk och bättre återvinning. 

Dessa satsningar ger viktiga miljöpeda-
gogiska signaler över tid. Prognos för de 
samlade mängderna grovavfall har inte 
tagits fram i denna avfallsplan. 
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4.1.2 Behandlingsbehov
Behandlingsbehovet genom energiåter-
vinning för brännbart mat- och restavfall 
minskas ytterligare om utsorteringen 
förbättras, inte minst för förpackningar 
och returpapper. 

Om det görs en korrekt sortering av 
kärlavfallet och av grovavfallet på våra 
återvinningscentraler minskar mängderna 
till enenrgiutvinning genom avfallsför-
bränningen avservärt. 

Kvarstår dagens volymer kommer fortsatt 
betydande mängder kvarstå till förbrän-
ning.  

Regeringen har beslutat att från år 2021 ska 
det vara obligatorisk matavfallsinsamling. 

KSRR har sedan 2015 insamling av hus-
hållens matavfall. Den biologiska behand-
lingen genomförs av samarbetspartners. 
Det fortsatta utfallet av matavfall är svår 
att prognostisera, detta då vi strävar efter 
att minska matsvinnet. 

Annat avfall som behandlas biologiskt 
är trädgårdsavfall från fastighetsnära 
insamling och återvinningscentralerna, 
behandling sker genom kompostering 
eller rötning av fallfrukt. 

Figur 2 
Prognos till 2022 för mat- och restavfall och förpackningar och tidningar vid en årlig befolknings-
ökning på 550 invånare samt en årlig ökning av avfallsmängden per hushåll med 2 procent.
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4.2 Miljö

KSRR har som målsättning att all insamling och transporter ska ske 
fossilbränslefritt, vilket minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären. 
KSRR sträva att använda grön el för alla sina anläggningar och 
produktion.  

Övriga åtgärder avser information, utred-
ningar och projekt för att på olika sätt för-
bättra dagens avfallshantering. Åtgärderna 
som föreslås berör till exempel återan-
vändning, matsvinn, farligt avfall, elavfall, 
materialåtervinning och nedskräpning. 

Utfallet, eller resultatet, av dessa åtgärder 
är svårt att förutsäga. I Miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB:n) till avfallsplanen 
beskrivs den miljöpåverkan som åtgär-
derna skulle kunna ge upphov till utifrån 
syftet med åtgärderna.

De målområden som på lång sikt kan 
medföra störst betydande miljöpåverkan 
är att minska avfallets mängd och farlig-
het, samt mål för att ta tillvara avfall som 
en resurs. 

När fastighetsnära insamling av produ-
centansvarsmaterial införs kan de positiva 
effekterna bli stora.

Flera informationsåtgärder syftar till att 
förändra beteenden, exempelvis informa-
tion för en ökad källsortering mot återan-
vändning och återvinning. 

Det tar lång tid att förändra beteenden 
där kommunikation är viktigt. Om det sker 
en beteendeförändring hos många kan 
det få stor positiv miljöpåverkan. 

För att öka möjligheterna att sorterar på 
ett korrekt sätt behöver informationen 
stärkas och anpassas till gällande förut-
sättningar. I syftet att lyfta fram miljövin-
ster för t ex materialåtervinning framför 
förbränning med energiutvinning. 

Sammanfattningsvis bedöms den positiva 
påverkan under planperioden fram till 
år 2028 vara måttlig och överstiger den 
negativa påverkan.  

Exempelvis bidrar utsorteringen av mat-
avfall till ett regionalt kretslopp genom 
biogödsel, men även till en minskad 
användning av fossilbränsle. 

Avfallsplanens inriktning bedöms ligga i 
linje med hållbar utveckling och anslu-
ter väl till nationella miljökvalitetsmål. 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) 
redovisas i sin helhet i bilaga 6.
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4.3 Ekonomi

För att uppnå målsättningarna i planen kan det behövas att genomföras 
ett antal åtgärder och investeringar. Alla förändringar påverkar i någon 
utsträckning KSRR:s ekonomi. 

I KSRR:s vision anges att verksamheten 
ska bedrivas effektivt.  Avfallsplanens 
målsättningar och aktiviteter spänner över 
lång tid. Det går därför inte att utesluta 
ökade kostnader eller behov av ökade 
personella resurser på längre sikt.

I visionen anges att verksamheten ska 
vara tillgänglig, KSRR ska erbjuda en 
verksamhet med hög servicenivå. En hög 
tillgänglighet med bra service kräver stän-
diga anpassningar av verksamheten. 

Vissa åtgärder inom avfallshanteringen 
kommer att påverka KSRR:s ekonomi, 
exempel på särskilt resurskrävande strate-
gier är;

• Ökad tillgänglighet på återvin-
ningscentralerna tillsammans med 
översyn av öppettider

• Ny återvinningscentral i norra 
Kalmar kommun 

• Ombyggnation av Melltorp och 
Mörbylånga återvinningscentraler 
till så kallade kombi-återvinnings-
centraler för självsrevice och 
bemanning vissa tider

• Ny självserviceåtervinningscentral i 
norra Nybro kommun.

• Information till abonnenterna

Personella resurser
De flesta av åtgärderna i avfallsplanen be-
döms kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. Behoven värderas i 

respektive målområde. 

Investeringar

I de beskrivna åtgärderna ligger ett 
investeringsbehov. Exempel på större 
investeringar är bland annat införandet av 
bostadsnära insamling av förpackningar. 

Om det skulle byggas ut kräver det 
sannolikt större investeringar, som till 
exempel sorteringsanläggning. De inves-
teringarna ska finansieras av ansvariga 
producenter. 

Fastighetsägarna har att säkerställa 
uppställningsplatser för bostadsnära 
insamling, som kan kräva investeringar. 
Även åtgärder och förbättringar av åter-
vinningscentralerna kan komma att kräva 
investeringar.

KSRR arbetar med att kontinuerligt 
förbättra personalens arbetsmiljö. Som 
en del av det arbetet ingår att kartlägga 
och åtgärda brister vid hämtningsställen. 
Utredningsarbetet kan inte utesluta kost-
nader för medlemskommuner samt för 
fastighetsägare.
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Renhållningstaxa
I den långsiktiga visionen för KSRR finns 
en kostnadseffektiv verksamhet. Miljön, 
invånare och tillgängligheten för abon-
nenterna är alltid prioriterade områden. 

För att nå målen med ekonomisk rimlig-
het krävs en långsiktig planering av 
verksamheten. A

tt bygga lösningar som är hållbara över 
tid är nödvändigt för att klara kommande 
krav med en rimlig renhållningstaxa.

Det ställer krav på att verksamheten pla-
neras och prioriteras utifrån långsiktighet. 
Många åtgärder, som till exempel högre 
kvalitet på avfallsfraktioner, minskade 
mängder till förbränning eller regional 
förbränning kan i många fall innebära 
kostnadsbesparingar.

Ekonomiska konsekvenser på 
längre sikt
Att över hela avfallsplanens giltighetstid 
bedöma den ekonomiska utvecklingen 
samt renhållningstaxan är inte görligt. 

Avfallshanteringen utvecklas och utfor-
mas utifrån samhällets krav och dessa 
förändras i takt med ökad information 
och kunskap. 

Därför måste det fastslås att genomför-
andet av avfallsplanens åtgärdsprogram, 
under förutsättning från ett antal utred-
ningar, kan resultera i såväl kostnader 
som besparingar. 

KSRR kan genom en förbättrad sortering 
få minskade kostnader för behandling av 
vissa avfallsslag och ökade intäkter för 
från försäljning av olika nyttigheter. 

Minskad deponering kan även betyda 
lägre miljökostnader i framtiden, som till 
exempel miljöskydd på gamla deponier.

Detta innebär bland annat att det ska vara 
lättare att få information via till exempel 
hemsidan. Öppettider på återvinnings-
centraler anpassas efter behov. 

Dialog med fastighetsägare med flera ska 
också ske för att utveckla avfallssystemet 
och svara upp mot människors behov av 
service och information avseende avfalls-
hantering. 
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5. Fortsatt planering och uppföljning
Nedan beskrivs hur avfallsplanen kommer att följas upp. Resultatet av 
genomförd uppföljning av den föregående avfallsplanen presenteras i 
bilaga 5.

Avfallsplanen ska på ett aktivt sätt utgöra 
ett verktyg för KSRR i arbetet med att 
uppnå målen i avfallsplanen för avfalls-
hanteringen i medlemskommunerna. 

Avfallsplanen gäller från 2021 och fast-
ställs av respektive medlemskommuns 
fullmäktige.

Avfallsplanen revideras löpande vid be-
hov. Mindre justeringar med hänsyn till ny 
lagstiftning och andra förändrade förhål-
landen kan göras utan något nytt beslut i 
förbundsfullmäktige. 

Uppföljning och uppdatering av relevant 
statistik görs årligen i samband med 
årsbokslut. Uppföljningen av kommun-
specifika ansvarsområden genomförs av 
respektive medlemskommun. 

Vid kommunspecifika revideringar åter-
kopplas dessa till KSRR för uppdatering i 
Avfallsplanen. En mer utförlig målavstäm-
ning görs vid revidering av avfallsplanen. 

Avfallsplanen ska vara ett levande do-
kument genom en kontinuerlig uppfölj-
ningsprocess och vid behov revidering. 

Avfallsplanen utformas på ett sätt som 
förenklar ajourhållning och finns digitalt 
tillgänglig på KSRR:s hemsida. 

För att underlätta allmänhetens delta-
gande i processen har mål och åtgärder 
fått en framskjuten plats i dokumentet, 
medan bakgrundsmaterial och fakta har 
samlats i bilagor. 
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Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av 
avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. 

Helst vill vi inte att avfall uppstår över huvud taget. Avfallsplanen sätter riktningen för hur vi ska 
arbeta för att i första hand förebygga avfall. 

Den talar också om hur vi på bästa sätt ska ta hand om våra resurser i ett kretslopp, där så 
mycket som möjligt återanvänds och återvinns. Avfallsplanen innehåller mål, strategier och 
åtgärder för utveckling av avfallshanteringen inom KSRR:s medlemskommuner fram till 2028. 

Följande målområden har fastställts:

• Avfallsminimering för hushåll, kommunal verksamhet, samt genom återbruk
• Ökad återvinning
• Minska avfallets farlighet
• Användarfokus
• Förebygga och begränsa nedskräpning
• Fysisk planering

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även 
vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s 
webbplats https://ksrr.se/ksrr/ksrr/samrad-avfallsplan-2021-2028 fram till 4 september 2020.

Eventuella synpunkter skickas till KSRR:s samordnare för myndighetsfrågor Anja Larsson senast  
4 september 2020. Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, 
innan renhållningsordningen kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

 
Med vänliga hälsningar
KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare

FÖRSLAG TILL NY AVFALLSPLAN OCH AVFALLSFÖRESKRIFTER 2021-2028

Kungörelse ny renhållningsordning 

KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare 
 | BESÖKSADRESS: Moskogen 101, 395 90 Kalmar | E-post: info@ksrr.se  | Telefon: 020-40 43 00 | www.ksrr.se | 

Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, med medlemskommunerna 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, har på uppdrag av KSRR:s förbunds-
direktion tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2028.



 

      

Josefin Stråhle 
Envir AB 
2019-10-25 

Plockanalysresultat av hushållsavfall från 
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1 Bakgrund 

Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvarar för insamling 
och behandling av avfall i kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt 
Torsås. Kommunerna har ett insamlingssystem som bygger på färgade påsar för 
matavfall som läggs i samma kärl som restavfallet. De gröna påsarna sorteras sedan ut 
optiskt och behandlas var för sig.  

KSRR har i år beställt plockanalyser för både mat- och restavfall från både villor och 
flerfamiljshus i regionens fem kommuner. Plockanalyser blir allt viktigare till följd av 
kommuners utbyggnad av insamlingssystem för matavfall, ökat fokus på insamling av 
farligt avfall, ökat kvalitetskrav på avfall till behandling och återvinning samt utveckling 
av insamlingssystem för förpackningar, returpapper och textilier. Resultat från 
plockanalyser används ofta som underlag för information, taxestyrning, 
kvalitetssäkring, teknisk utveckling och uppföljning av insamling och behandling av 
avfall.  

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och 
sorteras, resultatet redovisas och allt sammanställs i en rapport. Genom plockanalysen 
får man reda på avfallets beståndsdelar och kan på så sätt få ett underlag för att 
bedöma vilka återvinningsbara fraktioner som inte sorteras ut. Med hjälp av erhållna 
resultat av plockanalyser kan kommunerna utvärdera insamlingssystem, planera och 
dimensionera nytt system för återvinning, kontrollera och följa upp kvalitet på avfall 
som utsorterats för materialåtervinning eller kontrollera affekten av olika styrmedel 
på avfallets sammansättning. 
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2 Syfte 

Syftet med plockanalyser är att ge en bild av avfallets sammansättning med fokus på 
andelen matavfall, producentansvarsmaterial samt farligt avfall och elektronik i det 
brännbara avfallet. Syftet är också att beräkna de totala mängderna avfall som 
genererats under en veckas tid i villa- och lägenhetshushåll. Utöver detta ska 
plockanalysen även fungera som: 

• Dataunderlag för sammansättning på avfall för att kunna arbeta med och följa 
upp mål i kommunernas avfallsplaner. 

• Statistiskt underlag på tillgänglig mängd matavfall i det brännbara avfallet. 

• Möjlighet till utvärdering av mängden producentansvarsmaterial i avfallet. 

• Underlag som kan användas i respektive kommuns informationsinsatser.  
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3 Metod 

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och 
sorteras. Genom plockanalysen får man reda på avfallets beståndsdelar och kan på så 
sätt få ett underlag för att bedöma vilka återvinningsbara fraktioner som inte sorteras 
ut. Med hjälp av resultaten från plockanalyser kan kommunen utvärdera 
insamlingssystem, planera och dimensionera nya system för avfallshantering samt 
kontrollera kvaliteten på avfallet. Resultatet kan också användas för att kontrollera 
effekten av införandet av olika styrmedel.  

Plockanalysen genomförs enligt Avfall Sveriges manual 2017:31, Manual för 
plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall. Metoden innehåller följande steg:  

1. Planering 
2. Förstudie 
3. Provinsamling 
4. Provneddelning 
5. Sortering 
6. Utvärdering 

3.1 Planering 

KSRR har gjort planeringen av plockanalysen så som definierat undersökningsområde, 
fastställt syfte samt tidplan. Avfallstyperna som har analyserats är hushållens restavfall 
samt källsorterat matavfall. Restavfallet har sorterats i 29 fraktioner och matavfallet 
har sorterats i 25 fraktioner, se bilaga 1–2. 

3.2 Förstudie 

Syftet med en förstudie är att dokumentera fakta om undersökningsområdet, välja 
delområden utifrån plockanalysens syfte, planera tidpunkt för provinsamling samt 
förbereda för provtagningen. 

KSRR har dokumenterat fakta om undersökningsområdet så som antal hushåll, 
boendestruktur samt rådande insamlingssystem. Förbundet har också planerat 
delområden för provtagningarna. Envir har i dialog med beställaren tagit del av 
plockanalysens syfte samt vilka moderprov som analysen omfattar. KSRR har bistått 
Envir med nödvändig information, genom ett ifyllt formulär.  
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3.3 Provinsamling 

KSRR har valt rutter för insamling av prover, ansvarat för att tillräcklig mängd avfall 
samlats in och att avfallet levererats i tid till provneddelning och plockanalys. Följande 
avfallstyper har varit aktuella för plockanalys i kommunen: 

• Restavfall från villahushåll 

• Matavfall från villahushåll 

• Restavfall från flerfamiljshushåll  

• Matavfall från flerfamiljshushåll  

Totalt har 31 790 kilogram moderprov levererats från kommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, detta avfall kommer både från villor och 
från flerfamiljshus och består både av restavfall och matavfall. Materialet har 
levererats med renhållningsfordon med minimal komprimering till platsen för 
neddelning.  

Varje fordon har vägts med och utan avfall, så att moderprovets vikt har kunnat 
beräknas. Moderproven har fått unika namn – kommunens namn, bebyggelsetyp och 
avfallsfraktion. Moderprovets vikt har noterats samt datum för provtagning, detta för 
att underlätta spårbarhet.  

3.4 Provneddelning 

KSRR har ansvarat för neddelningen för plockanalyserna. Avfallet har tömts på en 
hårdgjord yta. Avfallet har sedan blandats försiktigt med en materialhanterare. Efter 
blandning har delprov plockats ut och paketerats i IBC-behållare. Delprov motsvarande 
1000 kilogram med blandat restavfall och matavfall ryms i sex stycken behållare. 
Behållarna har sedan förslutits och plastats in för transport ner till Envirs 
avfallslaboratorium i Ängelholm.  

3.5 Sortering 

När avfall ankommer till Envirs labb lastas proverna upp på särskilt utformade 
sorteringsbord. Runt sorteringsplatsen finns säckar och kärl utplacerad för sortering av 
de olika fraktionerna. En första okulär besiktning görs av avfallet där vassa eller större 
fraktioner sorteras ut. Avfallspåsarna sprättas sedan upp med försiktighet så att 
avfallet kan spridas ut på bordet.  Allt avfall sorteras och avslutningsvis sopas fint 
material upp och sorteras i respektive fraktion. 
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Sorteringen görs i 32 fraktioner i enlighet med Manual för plockanalys av 
hushållsavfall. Detta för att avfallet ska kunna beskrivas med avseende på såväl 
behandlingsbarhet och ansvarsfördelning mellan kommunens och producenternas 
insamlingssystem. Sorteringen vid plockanalyserna baseras på de 
sorteringsanvisningar som ges i bilaga 1 i manualen. Metoden innebär att cirka 500 
kilogram avfall ur moderprovet sorteras. Vid sorteringen deltar normalt två personer.   

Matrester och liknande tas bort från förpackningsmaterialet, endast emballage utan 
rester sorteras som förpackningar. När det är möjligt sorteras även förpackningar med 
blandmaterial, exempelvis plockas plastkorkar bort från kartonger och metallock 
separeras från glasburkar. Oöppnade livsmedelsförpackningar töms på innehåll i en 
separat fraktion och förpackningarna sorteras som förpackningar. Allt sorteras, även 
mindre bitar så som fimpar, godispapper och knappcellsbatterier.   

Varje fraktion vägs och protokollförs på papper. Även typ av farligt avfall och 
elektronikavfall noteras. Om större eller tyngre föremål påträffas som vanligtvis inte 
förekommer i avfallet vägs detta också separat för att kunna exkluderas från analysen, 
detta för att inte snedvrida resultatet. Fraktionerna farligt avfall och elektronik vägs på 
våg med noggrannhet 0,1 kilogram. Slutfört protokoll förs sedan in elektroniskt. Foton 
på delproven tas. 

3.6 Utvärdering 

Resultatet från sorteringen kan sedan användas för att bestämma sammansättningen 
på provet. I den här rapporten redovisas kilogram, viktprocent samt kilogram per 
hushåll och vecka.  

När det förekommer matavfall i proverna smutsar och fuktar detta ner resterande 
avfallsslag. Vissa materialslag tenderar att suga åt sig vatten vilket gör fraktionen 
tyngre. För jämförelser är det därmed mest representativt att använda kilogram per 
hushåll och vecka. Nyckeltalet kilogram per hushåll och vecka räknas med hjälp av 
antalet hushåll som ingår i insamlingsrutten, hämtningsfrekvens samt lassets vikt.  

Vid jämförelser av förpackningsslag används däremot smuts- och 
fuktkorrektionsfaktorer, enligt Avfalls Sveriges rapport U2014-04, Korrektionsfaktorer 
vid plockanalyser för utsorterat brännbart avfall. Denna korrektion bör användas om 
källsorteringsgrad ska beräknas, insamlingssystem för producentansvar ska utvärderas 
eller potentialen till minskad mängd av den brännbara fraktionen vid ökad utsortering 
av förpackningar och tidningar ska beräknas.  
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Korrektionsfaktorerna bestäms enligt mängden matavfall som finns i provet. Till 
exempel om det är mindre än 20 procent matavfall i provet används 
korrektionsfaktorerna i kolumn KF20, om andelen matavfall är mellan 20 och 30 
procent används korrektionsfaktorer i kolumn KF20-30 och så vidare, se tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 

 KF20 KF20-30 KF30-40 KF40 

Returpapper 0,93 0,89 0,78 0,66 

Pappersförpackningar 0,82 0,74 0,69 0,55 

Mjukplastförpackningar 0,88 0,85 0,76 0,58 

Hårdplastförpackningar 0,85 0,82 0,70 0,56 

Metallförpackningar 0,88 0,84 0,80 0,65 

Glasförpackningar 0,96 0,96 0,96 0,95 

 

Alla protokoll och vikter granskas på Envirs kontor så att all information stämmer. 
Därefter skapas ett Excel-ark. Protokoll samt bilder sparas därefter på en privat sida 
som kommunen sedan har möjlighet att ladda ner dokumentationen ifrån.   
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4 Resultat av plockanalyser 

Totalt har 31 790 kilogram avfall levererats för plockanalys, varav 8254 kilogram har 
analyserats, detta motsvarar 26 procent av den totala vikten, se tabell 4.1. Med hjälp 
av underlag om hämtningsfrekvens samt antal hushåll har genereringstakten kunnat 
beräknas. I snitt är ett lägenhetshushåll mindre än ett villahushåll vilket kan förklara 
den mindre mängden avfall men även andra faktorer kan påverka såsom 
insamlingssystem, förändrat konsumtionsmönster och vilja till sortering.  

 

Tabell 4.1 Sammanställning av nyckeltal för samtliga prover med mat- och restavfall 

Moderprov Fraktion 
Antal 

hushåll 
Moderprov 

(kg) 
Analyserad 

vikt (kg) 

Analyserad 
vikt, % av 

moderprov 

Hämtnings-
intervall 
(vecka) 

Genererings-
takt 

(kg/hh/v) 

Kalmar  
FFH 

Restavfall 810 1740 531,2 30,5% 1 2,15 

Matavfall 810 540 409,6 75,9% 1 0,67 

Kalmar  
Villor 

Restavfall 199 2576 553,0 21,5% 2 6,47 

Matavfall 199 564 255,9 45,4% 2 1,42 

Mörbylånga 
FFH 

Restavfall 558 2125 583,6 27,5% 1 3,81 

Matavfall 558 615 279,9 45,5% 1 1,10 

Mörbylånga 
Villor 

Restavfall 186 2757 577,5 20,9% 2 7,41 

Matavfall 186 483 239,5 49,6% 2 1,30 

Nybro  
FFH 

Restavfall 725 2743 556,5 20,3% 1 3,78 

Matavfall 725 757 300,8 39,7% 1 1,04 

Nybro  
Villor 

Restavfall 265 2910 535,0 18,4% 2 5,49 

Matavfall 265 570 191,3 33,6% 2 1,08 

Oskarshamn 
FFH 

Restavfall 668 4341 643,3 14,8% 1 6,50 

Matavfall 668 859 292,6 34,1% 1 1,29 

Oskarshamn 
Villor 

Restavfall 187 2760 563,2 20,4% 2 7,38 

Matavfall 187 650 198,1 30,5% 2 1,74 

Torsås  
FFH 

Restavfall 396 1894 554,8 29,3% 1 4,78 

Matavfall 396 546 251,7 46,1% 1 1,38 

Torsås  
Villor 

Restavfall 175 1966 530,1 27,0% 2 5,62 

Matavfall 175 394 206,5 52,4% 2 1,13 

Total 31 790 8254,0 26,0%   
 
Analyser har gjorts på både mat- och restavfall från villor och flerfamiljshus. 
Genereringstakten av restavfall för villahushållen varierar mellan 5,49 i Nybro till 7,38 
i Oskarshamn vilket gör att ett genomsnittligt villahushåll i KSRR har en 
restavfallsmängd per hushåll och vecka som är 6,47 kilogram. För flerfamiljshushållen 
varierar restavfallsmängden från 2,15 kilogram per hushåll och vecka i Kalmar till 6,50 
kilogram i Oskarshamn, ett genomsnittligt flerfamiljshushåll i KSRR har 4,20 kilogram 
restavfall per hushåll och vecka. 
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Analysen visar att matavfallsmängden hos villahushållen skiljer sig från 1,08 kilogram 
per hushåll och vecka till 1,74 kilogram bland Oskarshamns villor. Det innebär att i 
genomsnitt genererar regionens villor 1,33 kilogram per hushåll och vecka. Den 
genomsnittliga mängden matavfall från flerfamiljshushållen är 1,10 kilogram per 
hushåll och vecka och varierar från 0,67 kilogram per hushåll och vecka i Kalmar till 
1,38 kilogram i Torsås.  

I genomsnitt baserat på samtliga restavfallsprov består restavfallet utav 23,2 procent 
matavfall, 2,9 procent trädgårdsavfall, 33 procent tiningar och förpackningar, 0,8 
procent farligt avfall och elektronik samt 40,2 procent restavfall. Det skiljer sig inte 
markant mellan villahushåll och flerfamiljshushållens restavfall i sammansättning, se 
diagram 4.1. 
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Det genomsnittliga matavfallsprovet, baserat på samtliga 10 matavfallsanalyser, 
består utav 65,7 procent oundvikligt matavfall, 11,8 onödigt matavfall, 1,2 procent 
annat matavfall (hushållspapper, snittblommor och dylikt), 8,8 procent är avfallsbärare 
och 12,6 procent är felsorterat. Proverna skiljer sig markant mellan typ av hushåll, i 
snitt är villahushållens matavfall renare med endast 3,8 procent felsorterat material 
till skillnad mot flerfamiljshusens matavfall som i snitt innehåller 21,4 procent 
felsorterat material, se diagram 4.2.  

Diagram 4.2 Sammansättning av matavfall i villahushåll och flerfamiljshushåll (vikt%) 
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5 Resultat från Kalmar 

5.1 Restavfall från Kalmars villor 

Restavfallet består till 21,4 procent 
utav matavfall och till 38,5 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,8 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 63,3 procent av 
avfallets vikt. Detta material hade 
kunnat materialåtervinnas på annat 
sätt istället för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och 
övrigt brännbart svarar tillsammans 

för 36,7 procent. Idag genererar villahushållen i Kalmar en restavfallsmängd på 6,47 
kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället 
haft en restavfallsmängd på 2,37 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

5.1.1 Matavfall i restavfallet 
 Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Kalmars villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 0,79 kilogram 
per hushåll och vecka som är ungefär 57 procent av matavfallet i restavfallet, se tabell 
5.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade matförpackningar 
samt matsvinn svarar för 0,59 kilogram per hushåll och vecka och svarar för närmare 
43 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är sådant matavfall som 
hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, såsom 
avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester från 
förpackningar. 

 

Tabell 5.1 Mat i restavfallet från villor i Kalmar (kg/hh/v och vikt%) 

 

 Fraktion Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,79 57,2% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,59 42,8% 

Totalt 1,38 100,0% 
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Matavfall

2,7 %
Trädgårdsavfall

38,5 %
Tidningar och  
förpackningar

0,8 % 
Farligt avfall och  
elektronik

Diagram 5.1 Resultat av restavfall från villor i Kalmar (vikt%) 
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5.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. 

I torrvikt fanns 2,1 kilogram förpackningar. Samtliga förpackningstyper påträffades i 
någon utsträckning. Mjuk- och hårdplastförpackningar dominerar bland 
förpackningsslagen och motsvarar tillsammans 1,03 kilogram per hushåll och vecka. 
Tidningar och pappersförpackningar motsvarar 0,41 kilogram respektive 0,39 kilogram 
per hushåll och vecka, se diagram 5.2.  

 
Diagram 5.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Kalmar (kg/hh/v) 
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Bild 5.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Kalmar (t.v.) & Onödigt matavfall i 
restavfallet från villor i Kalmar (t.h.) 



 

15 
 

 
Bild 5.2 Restavfall från villor i Kalmar. Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och metallförpackningar (t.v.) 

  

5.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,8 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,05 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 39 kanyler, två 
tändare, två fuktabsorbenter. Elektroniken som påträffades var bland annat kablar, 
USB, hörlurar, Mp3-spelare, telefonjack, solcellslampa samt en fjärrkontroll. Även 16 
batterier och 3 ljuskällor påträffades i provet. Per 100 kilogram restavfall skulle det 
innebära att det finns 2,9 stycken batterier samt 0,5 stycken ljuskällor, se diagram 5.3.  

 
Diagram 5.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Kalmar  
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 Bild 5.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Kalmar 

 

5.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 26 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i någon 
avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är förslutna 
på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 4,7 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 5.4 Löst material i restavfallet från villor i Kalmar 

Av de 434 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 397 stycken. 31 påsar 
påträffades utan knut och utgör 8 procent av påsarna. 

Tabell 5.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Kalmar 

 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 31 

En 6 

Två 397 

Totalt 434 
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5.2 Matavfall från Kalmars villor 

Av matavfallet var 73,3 procent oundvikligt matavfall. Onödigt matavfall, som består 
av kategorierna, Öppnade förpackningar med mat och matsvinn svarar tillsammans för 
12,7 procent av matavfallets totala vikt. Avfallsbärarna står för 11,1 procent av vikten. 
Annat matavfall utgörs av hushållspapper, snittblommor och dylikt och svarar för 1 
procent. Det felsorterade materialet i matavfallet svarar frö 1,9 procent, se diagram 
5.4. Detta innebär att matavfallet från Kalmars villor har en renhet på 98,1 procent.  

 
Diagram 5.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Kalmar (vikt%) 

 

5.2.1 Felsorterat material  
Det felsorterade materialet motsvarar 0,03 kilogram per hushåll och vecka. Flera 
förpackningsmaterial påträffades i matavfallsprovet, varav mjukplastförpackningar 
dominerar med en vikt motsvarande 23 procent utav felsorteringarna. Övrigt 
felsorterat material utgörs framförallt av trädgårdsavfall, inert material (kattsand och 
dylikt) samt tidningar. Andra felsorteringar påträffades i form av andra 
förpackningstyper samt övrigt brännbart, se tabell 5.3. 
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Tabell 5.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Kalmar (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) 
Kalmar, 
villor  Procent 

Tidningar, journaler o dylikt 0,004 16% 

Pappersförpackningar 0,003 10% 

Mjukplast 0,006 23% 

Hårdplastförpackningar 0,002 6% 

Metallförpackningar 0,001 2% 

Trädgårdsavfall, jord 0,004 15% 

Porslin, kattsand, aska 0,004 16% 

Allt övrigt brännbart 0,003 12% 

Totalt 0,028 100% 

 

5.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Mängden matavfall som påträffades i restavfallet motsvarar 0,3 kilogram per hushåll 
och vecka. Mängden matavfall som samlades in motsvarar 1,39 kilogram per hushåll 
och vecka. Det ger en hög källsorteringsgrad på 82,4 procent.  

 

Tabell 5.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Kalmar 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,30 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,39 

Källsorteringsgrad (%) 82,4% 

 

5.2.3 Antal knutar 
Av 229 påsar var 222 förslutna på ett korrekt sätt med dubbelknut, se tabell 5.5. Endast 
7 påsar var utan knut och motsvarar 3 procent av mängden påsar. 

 

Tabell 5.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Kalmar 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 7 

En 0 

Två 222 

Totalt 229 
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5.3 Restavfall från Kalmars flerfamiljshus 

Restavfallet består till 25 procent 
utav matavfall och till 33 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,6 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 61,7 procent av 
avfallets vikt. Detta material hade 
kunnat materialåtervinnas på 
annat sätt istället för att 
energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och 

övrigt brännbart svarar tillsammans för 38,3 procent. Idag genererar 
flerfamiljshushållen i Kalmar en restavfallsmängd på 2,1 kilogram per hushåll och 
vecka. Genom fullständig sortering hade dessa hushåll istället haft en restavfallsmängd 
på 0,6 kilogram per hushåll och vecka. 

 

5.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,54 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,41 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 75,8 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt. 

 
Bild 5.5 Oöppnade förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 
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Diagram 5.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i Kalmar  
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Tabell 5.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (kg/hh/v och vikt%) 

 

5.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Plastförpackningar dominerar bland förpackningarna som påträffades i en mängd 
motsvarande 0,25 kilogram per hushåll och vecka. Pappersförpackningar fanns 
motsvarande 0,15 kilogram per hushåll och vecka. Mindre mängder tidningar, glas- och 
metallförpackningar fanns också i provet, se diagram 5.6. 

 
Bild 5.6 Restavfall från flerfamiljshus i Kalmar. Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.)  

 
Diagram 5.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (kg/hh/v) 
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  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,41 75,8% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,13 24,2% 

Totalt 0,54 100,0% 
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5.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Farligt avfall och elektronik påträffades motsvarande 0,01 kilogram per hushåll och 
vecka. Det farliga avfallet som fanns i provet var bland annat 9 stycken kanyler, 
tabletter, 6 stycken tändare, 5 nagellack samt fuktabsorbent. Elektronikavfallet bestod 
utav eldrivna leksaker, en radio, mixer, USB, termometer, bankdosa, trimmer, hörlurar, 
sladdar. Det fanns också 14 batterier och 2 ljuskällor i provet, per 100 kilogram 
restavfall innebär det att det skulle finnas 2,6 stycken batterier och 0,4 ljuskällor, se 
diagram 5.7.  

 

 
Diagram 5.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Kalmar 
 

 

 
Bild 5.7 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Kalmar 
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5.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 26,4 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 5 procent av den totala 
restavfallsvikten. 

 
Bild 5.8 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

 

Av de 411 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 367 stycken, se tabell 5.7 
34 påsar påträffades däremot utan knut vilket utgör ungefär 8 procent av påsarna.  

Tabell 5.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 34 

En 10 

Två 367 

Totalt 411 
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5.4 Matavfall från Kalmars flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Kalmars flerfamiljshus utgörs av oundvikligt matavfall 
som står för 63,7 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,8 procent. 
Avfallsbäraren utgör närmare 10 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 0,6 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 86 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för 14 procent.  

 
Diagram 5.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (vikt%) 

5.4.1 Felsorterat material  
Det felsorterade materialet motsvarar en mängd på 0,094 kilogram per hushåll och 
vecka. Den största felsorteringen består av inert material (porslin, kattsand och aska) 
som svarar för 25 procent av felsorteringarna. Övrigt brännbart och 
pappersförpackningar svarar för 19 respektive 15 procent av det felsorterade 
materialet, se tabell 5.8. Elektronik och batterier påträffades i matavfallet. 

 
Bild 5.9 Matavfall från flerfamiljshus i Kalmar. Elektronik och batterier (t.v.) & inert material (t.v.) 
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Tabell 5.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Kalmar (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) Kalmar, FFH  Procent 

Tidningar, journaler och dylikt 0,005 5% 

Pappersförpackningar 0,014 15% 

Mjukplast 0,008 9% 

Hårdplastförpackningar 0,008 9% 

Metallförpackningar 0,003 3% 

Glasförpackningar 0,007 7% 

Trädgårdsavfall, jord 0,008 8% 

Porslin, kattsand, aska 0,023 25% 

Batterier 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,018 19% 

Totalt 0,094 100% 

 

5.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. Det matavfall som påträffats i 
restavfallet motsvarar en mängd på 0,16 kilogram per hushåll och vecka medan det 
källsorterade matavfallet som hamnat i matavfallspåsen var motsvarande 0,57 
kilogram per hushåll och vecka. Detta ger en källsorteringsgrad på 78,2 procent.  

 

Tabell 5.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,16 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,57 

Källsorteringsgrad (%) 78,2% 

 

5.4.3 Antal knutar 
Av de gröna påsarna var 16 påsar utan knut av totalt 426 påsar, vilket motsvarar 
ungefär 4 procent. Påsar med en knut var 1 stycken och resterande 409 påsar var 
korrekt förslutna med dubbelknut.  

 

Tabell 5.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Kalmar 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 16 

En 1 

Två 409 

Totalt 426 
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6 Resultat från Mörbylånga 

6.1 Restavfall från Mörbylångas villor 

Restavfallet består till 27 procent utav 
matavfall och till 25,4 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt avfall 
och elektronik svarar tillsammans för 0,4 
procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 54,6 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt brännbart svarar tillsammans för 45,4 procent. 
Idag genererar villahushållen i Mörbylånga en restavfallsmängd på 7,4 kilogram per 
hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället haft en 
restavfallsmängd på 3,36 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

6.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Mörbylångas villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 1,40 
kilogram per hushåll och vecka som är ungefär 70 procent av matavfallet i restavfallet, 
se tabell 6.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade 
matförpackningar samt matsvinn svarar för 0,59 kilogram per hushåll och vecka och 
svarar för närmare 30 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är 
sådant matavfall som hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp 
i tid, såsom avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester 
från förpackningar. 
 
Tabell 6.1 Mat i restavfallet från villor i Mörbylånga (kg/hh/v) 

 

 

 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 1,40 70% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,59 30% 

Totalt 2,00 100% 
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27,0 %

Matavfall
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Diagram 6.1 Resultat av restavfall från villor i Mörbylånga  
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Bild 6.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Mörbylånga 

 

6.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Plastförpackningar dominerar i restavfallsprovet från Mörbylångas villor, tillsammans 
svarar mjuk- och hårdplastförpackningarna för 0,72 kilogram per hushåll och vecka. 
Pappersförpackningar och tidningar svarar för 0,43 kilogram respektive 0,27 kilogram 
per hushåll och vecka. Glas- och metallförpackningar påträffades också i provet 
motsvarande 0,09 kilogram respektive 0,04 kilogram per hushåll och vecka.  

 
Diagram 6.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Mörbylånga (kg/hh/v) 
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Bild 6.2 Restavfall från villor i Mörbylånga. Glas- och metallförpackningar (t.v.) & Plast- och pappersförpackningar 
(t.h.) 

 

6.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Farligt avfall och elektronik svarar tillsammans för 0,03 kilogram per hushåll och vecka. 
I provet påträffades farligt avfall i form av 6 kanyler, flytande medicin, tabletter, 
sprayburkar, 4 stycken nagellack samt en tändare. Elektronikavfallet bestod utav en 
trimmer, hörlurar, hörlurar, en plattång, ljusslinga, e-cigarett och en USB-sladd. I 
provet påträffades också 12 stycken batterier och 5 ljuskällor, omvandlat till antal per 
100 kilogram restavfall blir det 2,1 batterier och 0,9 ljuskällor, se diagram 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 6.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Mörbylånga 
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Diagram 6.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Mörbylånga  

6.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 28,1 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 4,9 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 6.4 Löst material i restavfallet från villor i Mörbylånga 

Av de 400 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 305 stycken, se tabell 6.2. 
36 påsar påträffades däremot utan knut vilket utgör ungefär 9 procent av påsarna.  

 

Tabell 6.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 36 

En 59 

Två 305 

Totalt 400 
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6.2 Matavfall från Mörbylångas villor 

Av matavfallet var 64 procent oundvikligt matavfall. Onödigt matavfall, som består av 
kategorierna, öppnade förpackningar med mat och matsvinn svarar tillsammans för 
20,2 procent av matavfallets totala vikt. Avfallsbärarna står för 8,4 procent av vikten. 
Annat matavfall utgörs av hushållspapper, snittblommor och dylikt och svarar för 1,6 
procent. Det felsorterade materialet i matavfallet svarar för 5,7 procent. Detta innebär 
att matavfallet från Mörbylångas villor har en renhet på 94,3 procent.  

 
Diagram 6.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Mörbylånga (vikt%) 

 

6.2.1 Felsorterat material  
Av det felsorterade materialet var majoriteten övrigt brännbart. Plastförpackningar 
svarar för 30 procent av det som var felsorterat i matavfallet. Även andra 
förpackningsslag påträffades, se tabell 6.3. Inga glasförpackningar, farligt avfall eller 
elektronik fanns i provet.  

 

Bild 6.5 Felsorterat matavfall från villor i Mörbylånga. Plastförpackningar, övrig metall, metallförpackningar, 
hårdplastförpackningar, pappersförpackningar och tidningar 
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Tabell 6.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Mörbylånga (kg/hh/v och i vikt%) 

 

6.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Mörbylånga sorterar ut 1,22 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,42 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en källsorteringsgrad på 74,5 procent.  

 

Tabell 6.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Mörbylånga 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,42 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,22 

Källsorteringsgrad (%) 74,5% 

 

6.2.3 Antal knutar 
Av de 205 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 186 stycken. Endast 4 
påsar påträffades utan knut och utgör cirka 2 procent av påsarna.  

 

Tabell 6.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 4 

En 15 

Två 186 

Totalt 205 

 

Felsorterat  Kg/hh/v  Procent 

Tidningar, journaler o dylikt 0,0003 0% 

Pappersförpackningar 0,011 15% 

Mjukplast 0,015 20% 

Hårdplastförpackningar 0,007 10% 

Metallförpackningar 0,001 2% 

Trädgårdsavfall, jord 0,003 4% 

Porslin, kattsand, aska 0,001 1% 

Allt övrigt brännbart 0,036 48% 

Totalt 0,074 100% 
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6.3 Restavfall från Mörbylångas flerfamiljshus 

Restavfallet består till 24,3 procent 
utav matavfall och till 28,9 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,4 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 59,2 procent av 
avfallets vikt. Detta material hade 
kunnat materialåtervinnas på annat 
sätt istället för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och 
övrigt brännbart svarar tillsammans 

för 34,5 procent. Idag genererar flerfamiljshushållen i Mörbylånga en restavfallsmängd 
på 3,8 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade 
flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 1,6 kilogram per hushåll och 
vecka. 

6.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,93 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,69 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 75 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt. 

 

 
Bild 6.6 Onödigt matavfall i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (t.v.) & Oöppnade förpackningar i 
restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga Kalmar (t.h.) 
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Diagram 6.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i 
Mörbylånga 
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Tabell 6.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (kg/hh/v)  

 

6.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Pappersfraktionerna dominerar av förpackningsslaget, tidningar och 
pappersförpackningar står tillsammans för 0,41 kilogram per hushåll och vecka. 
Plastfraktionerna motsvarar en vikt på 0,38 kilogram per hushåll och vecka. Glas- och 
metallförpackningar fanns i provet motsvarande 0,09 respektive 0,05 kilogram per 
hushåll och vecka, se diagram 6.6. 

 

Diagram 6.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (kg/hh/v) 
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  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,69 75% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,23 25% 

Totalt 0,93 100% 
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Bild 6.7 Restavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga. Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar 

 

6.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,4 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,01 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 9 kanyler, 
tabletter, tändare, nagellack samt fuktabsorbent. Elektronikavfallet bestod utav 
leksaker, radio, USB, mixer, termometer, bankdosa, trimmer, hörlurar samt övriga 
sladdar. Även 14 batterier och 2 ljuskällor påträffades i provet. Det innebär att per 100 
kilogram restavfall som kommer från Mörbylångas flerfamiljshus finns 2,4 stycken 
batterier och 0,3 ljuskällor, se diagram 6.7.  

 
Bild 6.8 El-avfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga 
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Diagram 6.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga  

 

6.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 71,4 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 12,2 procent av den totala 
restavfallsvikten. Av de 381 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 327 
stycken. 23 påsar påträffades utan knut och utgör 6 procent av påsarna.  

 
Bild 6.9 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 
 

Tabell 6.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 23 

En 31 

Två 327 

Totalt 381 
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6.4 Matavfall från Mörbylångas flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Mörbylångas flerfamiljshus utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 71,9 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 8,9 
procent. Avfallsbäraren utgör 7,1 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 1,3 
procent. Matavfallet har en renhetsgrad på 89,1 procent. Det felaktigt sorterade 
materialet står för 10,9 procent.  

 

Diagram 6.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (vikt%) 

 

6.4.1 Felsorterat material  
Matavfallet var helt fritt från elektronikavfall. Däremot påträffades samtliga 
förpackningsslag, inert material, trädgårdsavfall och farligt avfall. Det farliga avfallet 
bestod utav 2 stycken kanyler samt två sprayburkar och nagellack. Det mest 
förekommande felsorterade materialet var däremot övrigt brännbart som bland annat 
bestod utav blöjor, övrig plast och övrigt papper.  
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Tabell 6.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga (kg/hh/v och i vikt%) 

 

 

 
Bild 6.10 Matavfall från flerfamiljshus i Mörbylånga. Trädgårdsavfall & Allt övrigt brännbart(t.h.) 

 

Felsorterat (kg/hh/v) Kg/hh/v Procent (%) 

Tidningar, journaler o dylikt 0,007 6% 

Pappersförpackningar 0,012 10% 

Mjukplast 0,014 12% 

Hårdplastförpackningar 0,005 4% 

Metallförpackningar 0,004 4% 

Glasförpackningar 0,001 1% 

Trädgårdsavfall, jord 0,015 12% 

Porslin, kattsand, aska 0,004 3% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Övrigt farligt avfall 0,002 2% 

Allt övrigt brännbart 0,056 46% 

Totalt 0,120 100% 
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6.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshushållen i Mörbylånga sorterar ut 0,98 kilogram matavfall per hushåll och 
vecka i matavfallspåsen. Däremot finns 0,25 kilogram fortfarande kvar i påsen för 
restavfall. Detta ger en källsorteringsgrad på 79,7 procent.  

 

Tabell 6.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,25 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,98 

Källsorteringsgrad (%) 79,7% 

 

6.4.3 Antal knutar 
Av de 240 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 221 stycken. Endast 8 
påsar påträffades utan knut och utgör 3 procent av påsarna.  

 

Tabell 6.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Mörbylånga 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 8 

En 11 

Två 221 

Totalt 240 
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7 Resultat från Nybro 

7.1 Restavfall från Nybros villor 

Restavfallet består till 22 procent utav 
matavfall och till 44,3 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar tillsammans 
för 0,8 procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, 
är felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 68,4 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 

brännbart svarar tillsammans för 31,6 procent. Idag genererar villahushållen i Nybro 
en restavfallsmängd på 5,5 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig 
sortering hade flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 1,7 kilogram 
per hushåll och vecka. Att sortera ut återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön 
och ekonomin i kommunen. 

7.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Nybros villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 0,94 kilogram 
per hushåll och vecka som är ungefär 77 procent av matavfallet i restavfallet, se tabell 
7.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade matförpackningar 
samt matsvinn svarar för 0,27 kilogram per hushåll och vecka och svarar för 23 procent 
av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är sådant matavfall som hade kunnat 
ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, såsom avskrapade rester från 
tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester från förpackningar.  

 

Tabell 7.1 Mat i restavfallet från villor i Nybro (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,94 77% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,27 23% 

Totalt 1,21 100% 
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0,8 % 
Farligt avfall och 
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Diagram 7.1 Resultat av restavfall från villor i Nybro 
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Bild 7.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Nybro (t.v.) & Onödigt matavfall i restavfallet från villor i 
Nybro (t.h.) 

 

7.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt. Pappersfraktionerna 
dominerar i provet, tidningar och pappersförpackningar motsvarar tillsammans en vikt 
på 0,93 kilogram per hushåll och vecka. Plastförpackningar motsvarar tillsammans 0,87 
kilogram per hushåll och vecka. Glas- och metallförpackningar påträffades i en mängd 
motsvarande 0,18 kilogram respektive 0,05 kilogram per hushåll och vecka, se diagram 
7.2.  

 
Diagram 7.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Nybro (kg/hh/v) 
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Bild 7.2 Restavfall från villor i Nybro.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och metallförpackningar (t.h.) 

 

7.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,8 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,04 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 13 kanyler, 
tabletter, tvättmedel, salva, nagellack och tändare. Elektronikavfallet bestod utav en 
miniräknare, en solcell, ficklampa, laddare, hörlurar, klocka, kablar och USB-sladdar. I 
provet påträffades också 10 batterier och 3 ljuskällor, omvandlat till antal per 100 
kilogram restavfall är det 1,9 batterier och 0,6 ljuskällor som genereras från Nybros 
villor. 

 

 
Bild 7.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Nybro 
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Diagram 7.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Nybro  

 

7.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 31,7 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 5,9 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 7.4 Löst material i restavfallet från villor i Nybro 

 

Av de 409 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 295 stycken. 46 påsar 
påträffades utan knut och utgör ungefär 11 procent av påsarna.  

Tabell 7.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 46 

En 68 

Två 295 

Totalt 409 
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7.2 Matavfall från Nybros villor 

Majoriteten av matavfallet från Nybros villahushåll utgörs av oundvikligt matavfall som 
står för 78,3 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 5,6 procent. 
Avfallsbäraren utgör 10,5 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 1,3 
procent. Matavfallet har en renhetsgrad på 95,7 procent. Det felaktigt sorterade 
materialet står för 4,3 procent.  

 

Diagram 7.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Nybro (vikt%) 

 

7.2.1 Felsorterat material  
I matavfallet påträffades både förpackningsmaterial, farligt avfall, elektronik, 
trädgårdsavfall och övrigt brännbart. Majoriteten av det felsorterade i matavfallet var 
övrigt brännbart som står för 44 procent av det felsorterade materialet. Mjukplast 
dominerar bland förpackningsslagen och svarar för 22 procent av det felsorterade 
materialet. Två batterier samt fuktabsorbent påträffades i avfallet.  

 

 
Bild 7.5 Matavfall från villor i Nybro. Allt övrigt brännbart (t.v.) & Oöppnad förpackning och trädgårdsavfall (t.h.) 

Oundvikligt
78,3%

Onödigt: oöppnade 
förpackningar med …

Onödigt: öppnade 
förpackningar med …

Matsvinn
4,9%

Annat matavfall
1,3%

Avfallsbärare 
10,5%

Felsorterat
4,3%



 

43 
 

Tabell 7.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Nybro (kg/hh/v och i vikt%) 

 

7.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Nybro sorterar ut 1,03 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,22 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en hög källsorteringsgrad på 82,4 procent.  

 

Tabell 7.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Nybro 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,22 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,03 

Källsorteringsgrad (%) 82,4% 

 

7.2.3 Antal knutar 
Av de 159 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 129 stycken. 11 påsar 
påträffades däremot utan knut och utgör ungefär 7 procent av påsarna.  

 

Tabell 7.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 11 

En 19 

Två 129 

Totalt 159 

Felsorterat  Kg/hh/v Procent (%) 

Pappersförpackningar 0,005 10% 

Mjukplast 0,010 22% 

Hårdplastförpackningar 0,003 7% 

Metallförpackningar 0,000 1% 

Glasförpackningar 0,001 1% 

Trädgårdsavfall, jord 0,006 12% 

Porslin, kattsand, aska 0,001 1% 

Övrigt farligt avfall 0,000 0% 

Batterier 0,000 1% 

Allt övrigt brännbart 0,021 44% 

Totalt 0,046 100% 
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7.3 Restavfall från Nybros flerfamiljshus 

Restavfallet består till 20,3 procent 
utav matavfall och till 32,9 procent 
utav tidningar och förpackningar. 
Farligt avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,4 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 65 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt 
istället för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som inkluderas av inert material och övrigt brännbart 
svarar tillsammans för 45 procent. Idag genererar villahushållen i Nybro en 
restavfallsmängd på 3,8 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering 
hade flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 1,7 kilogram per hushåll 
och vecka.  

 

7.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,77 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,58 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 75 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt.  

Tabell 7.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Nybro (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,58 75% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,19 25% 

Totalt 0,77 100% 

 

7.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

Plastförpackningar dominerar bland förpackningsslagen, tillsammans svarar mjuk- och 
hårdplasten för 0,46 kilogram per hushåll och vecka. Tidningar och 
pappersförpackningar svarar tillsammans för 0,43 kilogram per hushåll och vecka. 

45,0 %
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1,5 %
Trädgårdsavfall

32,9 %
Tidningar och 
förpackningar

0,4 % 
Farligt avfall och 
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Diagram 7.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i Nybro 
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Glas- och metallförpackningar svarar för 0,10 respektive 0,03 kilogram per hushåll och 
vecka, se diagram 7.6.  

 

Diagram 7.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Nybro (kg/hh/v) 

 
Bild 7.6 Restavfall från flerfamiljshus i Nybro.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.) 

7.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,4 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,03 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 9 kanyler, 
tabletter, tändare, nagellack samt fuktabsorbent. Det elektronikavfall som påträffades 
var bland annat leksaker, radio, mixer, termometer, trimmer och en bankdosa. I provet 
fanns 14 batterier och 2 ljuskällor. Detta innebär att med sorteringen från Nybros 
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flerfamiljshushåll så finns det 2,5 batterier och 0,4 ljuskällor per 100 kilogram 
restavfall, se diagram 7.7.  

 
Bild 7.7 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Nybro 

 

Diagram 7.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Nybro  
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7.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 40,9 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 7,3 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 

 
Bild 7.8 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Nybro 

 

Av de 366 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 306 stycken. 44 påsar 
påträffades utan knut och utgör 12 procent av påsarna.  

 

Tabell 7.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 44 

En 16 

Två 306 

Totalt 366 
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7.4 Matavfall från Nybros flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Nybros flerfamiljshus utgörs av oundvikligt matavfall 
som står för 48,3 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 10 procent. 
Avfallsbäraren utgör närmare 9 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 2,5 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 69,7 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för så mycket som 30,3 procent.  

 

Diagram 7.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Nybro (vikt%) 

7.4.1 Felsorterat material  
Majoriteten av det felsorterade materialet i matavfallet består utav en stor andel 
blöjor i övrigt brännbart, som svarar för 50 procent av den felsorterade mängden. Små 
mängder farligt avfall och elektronik påträffades i provet så som 1 kanyl, behållare med 
giftigt innehåll, en elkontakt samt glimtändare. Övrigt material bland det felsorterade 
materialet var förpackningar med mjukplast som dominerande förpackningsslag, se 
tabell 7.8 
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Tabell 7.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Nybro (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) Kg/hh/v Procent (%) 

Tidningar, journaler och dylikt 0,025 8% 

Pappersförpackningar 0,024 8% 

Mjukplast 0,046 15% 

Hårdplastförpackningar 0,014 5% 

Metallförpackningar 0,005 1% 

Glasförpackningar 0,013 4% 

Trädgårdsavfall, jord 0,010 3% 

Porslin, kattsand, aska 0,020 6% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Övrigt farligt avfall 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,158 50% 

Totalt 0,316 100% 

 

 
Bild 7.9 Matavfall från flerfamiljshus i Nybro. Allt övrigt brännbart bestående av största andelen blöjor 

 



 

50 
 

7.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshushållen i Nybro sorterar ut 0,73 kilogram matavfall per hushåll och vecka 
i matavfallspåsen. 0,16 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. 
Detta ger en hög källsorteringsgrad på 82 procent.  

Tabell 7.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Nybro 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,16 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,73 

Källsorteringsgrad (%) 82,0% 

 

7.4.3 Antal knutar 
Av de 376 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 302 stycken. Däremot 
påträffades 47 påsar påträffades utan knut som utgör procent nästan 16 procent av 
påsarna.  

Tabell 7.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från flerfamiljshus i Nybro 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 47 

En 27 

Två 302 

Totalt 376 
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8 Resultat från Oskarshamn 

8.1 Restavfall från Oskarshamns villor 

Restavfallet består till 24,8 procent utav 
matavfall och till 32,4 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt avfall 
och elektronik svarar tillsammans för 0,9 
procent av avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är felaktigt 
sorterade och motsvarar tillsammans 60,2 
procent av avfallets vikt. Detta material 
hade kunnat materialåtervinnas på annat 
sätt istället för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 

brännbart svarar tillsammans för 39,8 
procent. Idag genererar villahushållen i Oskarshamn en restavfallsmängd på 7,4 
kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället 
haft en restavfallsmängd på 2,94 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

8.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Oskarshamns villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 1,41 
kilogram per hushåll och vecka som är ungefär 77 procent av matavfallet i restavfallet, 
se tabell 8.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade 
matförpackningar samt matsvinn svarar för 0,42 kilogram per hushåll och vecka och 
svarar för närmare 23 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är 
sådant matavfall som hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp 
i tid, såsom avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester 
från förpackningar. 

Tabell 8.1 Mat i restavfallet från villor i Oskarshamn (kg/hh/v) 

8.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

 Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 1,41 77% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,42 23% 

Totalt 1,83 100% 

39,8 %
Restavfall

24,8 %
Matavfall

2,1 %
Trädgårdsavfall

32,4 %
Tidningar och 
förpackningar

0,9 % 
Farligt avfall och
elektronik

Diagram 8.1 Resultat av restavfall från villor i Oskarshamn 
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Plastförpackningar dominerar i restavfallsprovet från Oskarshamn, plastfraktionerna 
svarar tillsammans för 0,95 kilogram per hushåll och vecka. Tidningar och 
pappersförpackningar motsvarar 0,29 respektive 0,52 kilogram per hushåll och vecka. 
Glas- och metallförpackningar fanns i provet motsvarande 0,15 respektive 0,07 
kilogram per hushåll och vecka. 

 
Bild 8.1 Restavfall från villor i Oskarshamn. Glas- och metallförpackningar (t.v.) &) Plast- och pappersförpackningar 
(t.h.) 

 

 
Diagram 8.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Oskarshamn (kg/hh/v) 

8.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,9 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,06 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 39 kanyler, 
nagellack, lim och raklödder. Elektronikavfallet bestod utav en mobiltelefon, leksaker, 
datordel, kylskåp i litet format, elmätare, kablar, ljusslinga, laserpekare. I provet 
påträffades också 23 batterier och 1 ljuskälla, omvandlat till antal per 100 kilogram 
restavfall är det 4,1 batterier och 0,2 ljuskällor som genereras i restavfallet från villor i 
Oskarshamn. 

0,29

0,52 0,54
0,41

0,15
0,07

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60



 

53 
 

  
Diagram 8.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Oskarshamn  

 

Bild 8.2 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Oskarshamn 
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8.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 46,8 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 8,3 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 

 
Bild 8.3 Löst material i restavfallet från villor i Oskarshamn 

 

Av de 346 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 283 stycken. 17 påsar 
påträffades utan knut och utgör knappt 5 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 17 

En 46 

Två 283 

Totalt 346 
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8.2 Matavfall från Oskarshamns villor 

Majoriteten av matavfallet från Oskarshamns villahushåll utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 74 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,4 
procent. Avfallsbärare utgör 9 procent av avfallet och annat matavfall svarar för 1 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 94,9 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för 5,1 procent. 

 
Diagram 8.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Oskarshamn (vikt%) 
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8.2.1 Felsorterat material 
I matavfallet var 5,1 procent felaktigt sorterat avfall. De största fraktionerna som 
påträffades var pappers- och mjukplastförpackningar samt övrigt brännbart. Även 
farligt avfall och elektronik fanns i provet. 

Tabell 8.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Oskarshamn (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) 
Oskarshamn, 
villor   

Tidningar, journaler o dylikt 0,005 6% 

Pappersförpackningar 0,014 16% 

Mjukplast 0,013 15% 

Hårdplastförpackningar 0,006 7% 

Metallförpackningar 0,001 1% 

Glasförpackningar 0,003 4% 

Trädgårdsavfall, jord 0,012 14% 

Porslin, kattsand, aska 0,000 0% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,032 37% 

Totalt 0,088 100% 

 

 
Bild 8.4 Matavfall från villor i Oskarshamn. Farligt avfall och batterier (t.v.) & Allt övrigt brännbart (t.h.) 

 

8.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Oskarshamns sorterar ut 1,65 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,37 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en källsorteringsgrad på 81,7 procent.  
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Tabell 8.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Oskarshamn 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,37 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,65 

Källsorteringsgrad (%) 81,7% 

 

8.2.3 Antal knutar 
Av de 240 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 221 stycken. 8 påsar 
påträffades utan knut och utgör ungefär 3 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.5 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 8 

En 11 

Två 221 

Totalt 240 
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8.3 Restavfall från Oskarshamns flerfamiljshus 

Restavfallet består till 21,5 procent 
utav matavfall och till 31 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar 
tillsammans för 0,6 procent av 
avfallets vikt. Dessa fraktioner, 
inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 56,7 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt 
istället för att energiåtervinnas. 

 

 

Det rättsorterade restavfallet som inkluderas av inert material och övrigt brännbart 
svarar tillsammans för 44,3 procent. Idag genererar flerfamiljshushållen i Oskarshamn 
en restavfallsmängd på 6,5 kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig 
sortering hade flerfamiljshushållen istället haft en restavfallsmängd på 2,9 kilogram 
per hushåll och vecka. 

8.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 1,4 kilogram per hushåll och vecka. Av detta 
var 1,06 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 76 procent av matavfallet i 
restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat konsumerats om det 
ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt.  

 
Bild 8.5 Oöppnade förpackningar och onödigt matavfall i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 
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Diagram 8.5 Resultat av restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn 
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Tabell 8.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn(kg/hh/v) 

 

8.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.   

Mjukplastförpackningar dominerar bland förpackningsslagen i provet från 
Oskarshamns flerfamiljshus, som tillsammans med hårdplastförpackningar motsvarar 
en vikt på 0,76 kilogram per hushåll och vecka. Tidningar och pappersförpackningar 
fanns i provet med 0,27 respektive 0,38 kilogram per hushåll och vecka. Även glas- och 
metallförpackningar fanns i provet, se diagram 8.6.  

 
Diagram 8.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn (kg/hh/v)  

 

Bild 8.6 Restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.) 
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Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 1,06 76% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,34 24% 

Totalt 1,40 100% 
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8.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,6 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,04 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 3 kanyler, 
flytande medicin, disktabletter, tvättmedel, tändare, nagellack och sprayburkar med 
innehåll. Elektronikavfallet bestod bland annat av en miniräknare, mobil, klocka, 
hörlurar, och en datordel. Även 25 stycken batterier och 3 ljuskällor som per 100 
kilogram restavfall innebär att flerfamiljshushållen genererar 3,9 batterier och 0,5 
ljuskällor, se diagram 8.7.  

 

 
Bild 8.7 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn 

 

 
Diagram 8.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn  
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8.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 101 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör nästan 16 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 8.8 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Av de 394 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 334 stycken. 34 påsar 
påträffades utan knut och utgör 9 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 34 

En 26 

Två 334 

Totalt 394 
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8.4 Matavfall från Oskarshamns flerfamiljshus 

Majoriteten av matavfallet från Oskarshamns flerfamiljshus utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 56,1 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,2 
procent. Avfallsbärare utgör närmare 8 procent av avfallet och annat matavfall svarar 
för 1,4 procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 76,6 procent 
och det felaktigt sorterade materialet står för 23,4 procent.  

 
Diagram 8.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn(vikt%) 

 

8.4.1 Felsorterat material  
I matavfallet var så mycket som 23,4 procent felaktigt sorterat avfall. De största 
fraktionerna som påträffades var pappers- och mjukplastförpackningar samt övrigt 
brännbart. Även farligt avfall och elektronik fanns i provet.   

Tabell 8.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat  Kg/hh/v Procent (%) 

Tidningar, journaler och dylikt 0,016 5% 

Pappersförpackningar 0,050 17% 

Mjukplast 0,046 15% 

Hårdplastförpackningar 0,029 9% 

Metallförpackningar 0,012 4% 

Glasförpackningar 0,015 5% 

Trädgårdsavfall, jord 0,020 7% 

Porslin, kattsand, aska 0,018 6% 

Läkemedel och kanyler 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Ljuskällor 0,001 0% 

Allt övrigt brännbart 0,095 32% 

Totalt 0,301 100% 

Oundvikligt
56,1%

Onödigt: oöppnade 
förpackningar med mat

2,0%

Onödigt: öppnade 
förpackningar med 

mat
1,1%

Matsvinn
8,1%

Annat matavfall
1,4%

Avfallsbärare 
7,9%

Felsorterat
23,4%
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Bild 8.9 Matavfall från flerfamiljshus i Oskarshamn. Allt övrigt brännbart (t.v.) & trädgårdsavfall, frigolit och inert 
material (t.h.) 

 

8.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshusen i Oskarshamn sorterar ut 0,99 kilogram matavfall per hushåll och 
vecka i matavfallspåsen. 0,21 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för 
restavfall. Detta ger en källsorteringsgrad på 82,4 procent.  

 

Tabell 8.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,21 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,99 

Källsorteringsgrad (%) 82,4% 

 

8.4.3 Antal knutar 
Av de 304 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 241 stycken. 36 påsar 
påträffades utan knut och utgör närmare 12 procent av påsarna.  

 

Tabell 8.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Oskarshamn 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 36 

En 27 

Två 241 

Totalt 304 
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9 Resultat från Torsås 

9.1 Restavfall från Torsås villor 

Restavfallet består till 25,8 procent utav 
matavfall och till 34 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar tillsammans 
för 0,3 procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, 
är felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 62,2 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 
brännbart svarar tillsammans för 37,8 

procent. Idag genererar villahushållen i Torsås en restavfallsmängd på 1,51 kilogram 
per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade villahushållen istället haft en 
restavfallsmängd på 0,57 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

9.1.1 Matavfall i restavfallet 
Oundvikligt matavfall är det matavfall som uppstår som en rest vid hantering av 
livsmedel, som till exempel fruktskal, kaffesump, köttben eller blast från grönsaker, i 
restavfallet från Torsås villor fanns oundvikligt matavfall motsvarande 0,21 kilogram 
per hushåll och vecka som är ungefär 63 procent av matavfallet i restavfallet, se tabell 
9.1. Det onödiga matavfallet som består utav öppnade, oöppnade matförpackningar 
samt matsvinn svarar för 0,124 kilogram per hushåll och vecka och svarar för närmare 
37 procent av matavfallet. Onödigt matavfall, eller matsvinn, är sådant matavfall som 
hade kunnat ätas upp om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, såsom 
avskrapade rester från tallriken, mat som hunnit bli gammal eller rester från 
förpackningar. 

 

Tabell 9.1 Mat i restavfallet från villor i Torsås (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%)  

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,21 63% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,124 37% 

Totalt 0,334 100% 

37,8 %
Restavfall

25,8 %
Matavfall

2,1 %
Trädgårdsavfall

34,0 %
Tidningar och  
förpackningar

0,3 % 
Farligt avfall och  
elektronik

Diagram 9.1 Resultat av restavfall från villor i Torsås 
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Bild 9.1 Oöppnade förpackningar i restavfallet från villor i Torsås 

 

9.1.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

 

 
Bild 9.2 Restavfall från villor i Torsås.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och metallförpackningar (t.h.) 
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Diagram 9.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet från villor i Torsås (kg/hh/v) 

 

9.1.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 0,3 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,02 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 10 kanyler, 
tabletter och oral lösning. Elektronikavfallet bestod av föremål som en ljusslinga, 
solcellslampa, elkontakt, elektroniska leksaker, elkedja och en sladd. Även 18 stycken 
batterier och 5 ljuskällor som per 100 kilogram restavfall innebär att villahushållen 
genererar 3,4 batterier och 0,9 ljuskällor, se diagram 9.3. 

 
Bild 9.3 Elavfall och farligt avfall i restavfall från villor i Torsås 
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Diagram 9.3 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från villor i Torsås  

 

9.1.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 28,5 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 5,4 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 
Bild 9.4 Löst material i restavfallet från villor i Torsås 

Av de 456 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 385 stycken. 22 påsar 
påträffades utan knut och utgör nära 5 procent av påsarna.  

 

Tabell 9.2 Antal knutar och påsar restavfallet från villor i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 22 

En 49 

Två 385 

Totalt 456 
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9.2 Matavfall från Torsås villor 

Majoriteten av matavfallet från Torsås villahushåll utgörs av oundvikligt matavfall som 
står för 76,5 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av matsvinn, 
öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 11,9 procent. 
Avfallsbärare utgör nära 9 procent av avfallet och annat matavfall svarar för knappt 1 
procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 97,9 procent och det 
felaktigt sorterade materialet står för 2,1 procent. 

 
Diagram 9.4 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från villor i Torsås (vikt%) 

 

9.2.1 Felsorterat material  
I matavfallet var 2,1 procent felaktigt sorterat avfall. De största fraktionerna som 
påträffades övrigt brännbart och pappersförpackningar. Avfallet var helt fritt från 
farligt avfall och elektronik. 

Tabell 9.3 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från villor i Torsås (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) Kg/hh/v   

Tidningar, journaler o dylikt 0,001 2% 

Pappersförpackningar 0,004 16% 

Mjukplast 0,003 14% 

Hårdplastförpackningar 0,003 12% 

Metallförpackningar 0,003 13% 

Glasförpackningar 0,001 3% 

Trädgårdsavfall, jord 0,001 6% 

Porslin, kattsand, aska 0,000 1% 

Allt övrigt brännbart 0,008 33% 

Totalt 0,023 100% 

Oundvikligt
76,5%

Onödigt: 
oöppnade 

förpackningar med 
mat
0,0%

Onödigt: öppnade 
förpackningar med 

mat
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Avfallsbärare 
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Felsorterat
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Bild 9.5 Matavfall från villor i Torsås. Allt övrigt brännbart (t.v.) & metall- och glasförpackningar (t.h.) 

 

9.2.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Villorna i Torsås sorterar ut 1,1 kilogram matavfall per hushåll och vecka i 
matavfallspåsen. 0,39 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. Detta 
ger en källsorteringsgrad på 73,9 procent.  

Tabell 9.4 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från villor i Torsås 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,39 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 1,10 

Källsorteringsgrad (%) 73,9% 

 

9.2.3 Antal knutar 
Av de 207 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 197 stycken. 7 påsar 
påträffades utan knut och utgör drygt 3 procent av påsarna.  

Tabell 9.5 8 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från villor i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 7 

En 3 

Två 197 

Totalt 207 
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9.3 Restavfall från Torsås flerfamiljshus 

Restavfallet består till 19,6 procent utav 
matavfall och till 29,7 procent utav 
tidningar och förpackningar. Farligt 
avfall och elektronik svarar tillsammans 
för 2,8 procent av avfallets vikt. Dessa 
fraktioner, inklusive trädgårdsavfallet, är 
felaktigt sorterade och motsvarar 
tillsammans 57,8 procent av avfallets 
vikt. Detta material hade kunnat 
materialåtervinnas på annat sätt istället 
för att energiåtervinnas. 

 

Det rättsorterade restavfallet som 
inkluderas av inert material och övrigt 
brännbart svarar tillsammans för 42,2 

procent. Idag genererar flerfamiljshushållen i Torsås en restavfallsmängd på 4,7 
kilogram per hushåll och vecka. Genom fullständig sortering hade flerfamiljshushållen 
istället haft en restavfallsmängd på 1,98 kilogram per hushåll och vecka. Att sortera ut 
återvinningsbara fraktioner gynnar både miljön och ekonomin i kommunen. 

9.3.1 Matavfall i restavfallet 
I restavfallet fanns matavfall motsvarande 0,94 kilogram per hushåll och vecka. Av 
detta var 0,45 kilogram oundvikligt matavfall vilket motsvarar 47,8 procent av 
matavfallet i restavfallet. Resterande matavfall var onödigt och hade kunnat 
konsumerats om det ätits upp i tid eller hanterats på ett bättre sätt.  

 

 
Bild 9.6 Onödigt matavfall i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås (t.v.) & Oöppnade förpackningar i restavfallet 
flerfamiljshus i Torsås (t.h.) 
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flerfamiljshus i Torsås 



 

71 
 

Tabell 9.6 Mat i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås (kg/hh/v) 

  Kg/hh/v Procent (%) 

Oundvikligt matavfall i restavfallet 0,50 54% 

Onödigt matavfall i restavfallet 0,44 46% 

Totalt 0,94 100% 

 

9.3.2 Tidningar och förpackningar i restavfallet 
Fukt och smuts kan variera i olika prover och göra material olika tunga, detta försvårar 
jämförelser av resultat mellan olika tidpunkter och kommuner. Därav räknas de våta 
vikterna om till torrvikter med korrektionsfaktorer för tidningar och förpackningar. 
Presentationen av följande resultat är omvandlat till torrvikt.    

 
Diagram 9.6 Tidningar och förpackningar i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås (kg/hh/v) 

 
Bild 9.7 Restavfall från flerfamiljshus i Torsås.  Plast- och pappersförpackningar (t.v.) & Glas- och 
metallförpackningar (t.h.) 
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9.3.3 Farligt avfall och elektronik i restavfallet 
Av avfallets vikt var 2,79 procent farligt avfall och elektronik. Detta motsvarar 0,13 
kilogram per hushåll och vecka. Bland det farliga avfallet påträffades 11 kanyler, 
tändare och nagellack. Elektronikavfallet bestod av föremål som hörlurar, fjärrkontroll, 
mobiltelefon, högtalare, kamera, USB, pannlampa, väderstation, kablar, hårtrimmer, 
kupévärmare, DVD, projektor, datormus, datordel, telejack. Även 17 stycken batterier 
och 9 ljuskällor som per 100 kilogram restavfall innebär att flerfamiljshushållen 
genererar 3,1 batterier och 1,6 ljuskällor, se diagram 9.7. 

 
Diagram 9.7 Antal batterier och ljuskällor per 100 kilogram restavfall från flerfamiljshus i Torsås 

 

 
Bild 9.8 Elavfall och farligt avfall i restavfall från flerfamiljshus i Torsås 
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9.3.4 Löst material och antal knutar 
I provet påträffades 41,4 kilogram löst material, det vill säga avfall som inte fanns i 
någon avfallsbärare. Löst avfall genereras bland annat på grund av att påsar inte är 
förslutna på ett korrekt sätt. Det lösa materialet utgör 7,5 procent av den totala 
restavfallsvikten.  

 

 
Bild 9.9 Löst material i restavfallet från flerfamiljshus i Torsås 

 

Av de 348 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 312 stycken. 27 påsar 
påträffades utan knut och utgör knappt 8 procent av påsarna.  

 

Tabell 9.7 Antal knutar och påsar restavfallet från flerfamiljshus i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 27 

En 9 

Två 312 

Totalt 348 

  



 

74 
 

9.4 Matavfall från Torsås flerfamiljshus 

En knapp majoriteten av matavfallet från Torsås flerfamiljshus utgörs av oundvikligt 
matavfall som står för 50,2 procent av avfallets vikt. Onödigt matavfall som består av 
matsvinn, öppnade och oöppnade förpackningar med mat svarar tillsammans för 12,9 
procent. Avfallsbäraren utgör närmare 7,2 procent av avfallet och annat matavfall 
svarar för 1,2 procent. Det rättsorterade matavfallet utgör en renhetsgrad på 71,4 
procent och det felaktigt sorterade materialet står för 28,6 procent. 

 
Diagram 9.8 Genomsnittlig sammansättning i matavfallet från flerfamiljshus i Torsås (vikt%) 

 

9.4.1 Felsorterat material  
I matavfallet var så mycket som 28,6 procent felaktigt sorterat avfall. De största 
fraktionerna som påträffades var övrigt brännbart avfall och inert material såsom 
kattsand, keramik och övrig metall. Även farligt avfall fanns i provet. Övrig elektronik 
påträffades inte i provet. 
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Tabell 9.8 Sammansättning av felsorterat i matavfallet från flerfamiljshus i Torsås (kg/hh/v och i vikt%) 

Felsorterat (kg/hh/v) 
Torsås, 
FFH   

Tidningar, journaler o dylikt 0,019 5% 

Pappersförpackningar 0,032 8% 

Mjukplast 0,044 11% 

Hårdplastförpackningar 0,025 6% 

Metallförpackningar 0,014 4% 

Glasförpackningar 0,009 2% 

Trädgårdsavfall, jord 0,005 1% 

Porslin, kattsand, aska 0,068 17% 

Läkemedel och kanyler 0,002 0% 

Övrigt farligt avfall 0,000 0% 

Batterier 0,000 0% 

Ljuskällor 0,000 0% 

Allt övrigt brännbart 0,176 45% 

Totalt 0,394 100% 

 

 
Bild 9.10 Matavfall från flerfamiljshus i Torsås. Metall- och glasförpackningar (t.v.) & Farligt avfall och elektronik 
(t.h.) 
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9.4.2 Källsorteringsgrad 
Källsorteringsgrad innebär andelen utsorterad mängd matavfall av den totala 
mängden insamlat matavfall, det vill säga både den mängd matavfall som finns i 
matavfallet samt den mängd som finns i restavfallet. 

Flerfamiljshushållen i Torsås sorterar ut 0,98 kilogram matavfall per hushåll och vecka 
i matavfallspåsen. 0,28 kilogram finns dock fortfarande kvar i påsen för restavfall. 
Detta ger en källsorteringsgrad på 77,9 procent.  

 

Tabell 9.9 Matavfallets källsorteringsgrad i avfallet från flerfamiljshus i Torsås 

Matavfall i restavfallet (kg/hh/v) 0,28 

Källsorterat matavfall (kg/hh/v) 0,98 

Källsorteringsgrad (%) 77,9% 

 

9.4.3 Antal knutar 
Av de 233 sorterade påsarna hade majoriteten dubbelknut, 213 stycken. 18 påsar 
påträffades utan knut och utgör knappt 8 procent av påsarna.  

 

Tabell 9.10 Antal knutar på påsarna och antal påsar från restavfallet från flerfamiljshus i Torsås 

Antal knutar Antal påsar 

Utan 18 

En 2 

Två 213 

Totalt 233 
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10 Felkällor 

Metoden plockanalys har sina begränsningar, en begränsning är att plockanalyser är 
tids- och resurskrävande att genomföra. Detta gör att endast ett fåtal prov kan 
analyseras. Dessa prov ska sedan antas vara representativa för det område/kommun 
som plockanalysen tillämpas på. Av anledningar såsom förändring i 
konsumtionsmönster kan påverka mängden avfall samt avfallssammansättningen, 
som är svårt att ta hänsyn till i analysen. För att undersöka sammansättning av avfall 
och uppkomna mängder av vissa avfallsslag saknas dock andra verktyg, men att vara 
medveten om begränsningarna gör det enklare att tolka resultatet.  
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Bilaga 1. Restavfallsprotokoll 
Primär fraktion Sekundär fraktion 

Bioavfall 

Oundvikligt: ben, skinn, köttsvål, skal, kärnor, te- och kaffesump 

Onödigt: oöppnade förpackningar med mat 

Onödigt: öppnade förpackningar med mat 

Onödigt: mat med passerat datum, matrester, ätbar frukt och 
grönsaker 

Annat: hushållspapper, servetter 

Trädgårdsavfall 

Papper och kartong 

Tidningar o dylikt* 

Well* 

Pappersförpackningar* 

Övrigt papper 

Plast 

Mjukplast * 

Avfallsbärare*  

Frigolit* 

Hårdplastförpackningar* 

Övrig plast 

Glas 
Glasförpackningar* 

Övrigt glas 

Metall 
Metallförpackningar* 

Övrig metall 

Inert Material Porslin, kattsand, aska 

Farligt avfall 
Läkemedel och kanyler, antal 

Övrigt farligt avfall 

El- & elektronik* 

Batterier, antal 

Ljuskällor, antal 

Småelektronik 

 
Övrigt 

 
  

Löst material i provet 

Trä 

Blöjor, bindor o dylikt 

Allt annat  

Textil - återanvändningsbara 

Textil - för återvinning 

Textil - skor och arbetskläder 

 

  



 

II 
 

Bilaga 2. Matavfallsprotokoll 

Primär fraktion Sekundär fraktion 

Bioavfall 

Oundvikligt: ben, skinn, köttsvål, skal, kärnor, te- 
och kaffesump 

Onödigt: oöppnade förpackningar med mat 

Onödigt: öppnade förpackningar med mat 

Onödigt: mat med passerat datum, matrester, ätbar 
frukt och grönsaker 

Annat: hushållspapper, servetter, snittblommor 

Avfallsbärare * 

Papper och kartong 
Tidningar, journaler o dylikt 

Pappersförpackningar 

Plast 
Mjukplast 

Hårdplastförpackningar 

Metall Metallförpackningar 

Glas Glasförpackningar 

Bioavfall Trädgårdsavfall, jord 

Inert Material Porslin, kattsand, aska 

Farligt avfall 
Läkemedel och kanyler 

Övrigt farligt avfall 

El och elektronik 

Batterier 

Ljuskällor 

Småelektronik 

Övrigt Allt övrigt brännbart 
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Medborgarförslag - Kommunikation och digitalisering 
borde integreras med biblioteksverksamheten  
Beskrivning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att kommunikations- och 
digitaliseringsavdelningen borde integreras med biblioteksverksamheten. 
Detta bör ske med nyanställd dokumenterat utbildad bibliotekspersonal som 
förstärkning. Ytterligare en fördel bortsett från kompetensförstärkning inom 
avdelningen är, att biblioteket i kommunen finns på flera platser och därför 
kunde kommunikation- och digitaliseringsavdelningen finnas nära de 
människor som den är avsatt att serva.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 11 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Mörbylånga kommun har sedan 2011 enbart en förvaltning. 
Tjänstemannaorganisationen förväntas att ha ett gränsöverskridande 
samarbete, trots att man idag tillhör olika nämnder. I den nya styrmodellen 
som förväntas vara gällande från 2021 sätter vi än mer fokus på just 
samverkan mellan olika tjänstemannagrupper för att nå de politiskt uppsatta 
målen. I dagsläget ser vi inte det som möjligt eller motiverat att öka antalet 
anställda inom biblioteksverksamheten såsom beskrivs i medborgarförslaget. 
Kommunikationsarbetet har bidragit till nöjdare medborgare, det visar bland 
annat senast genomförda SCB undersökningen 2019. Medborgare beskriver i 
undersökningen att de känner sig mer informerade om vad som händer i 
kommunen och har lättare att nå fram med synpunkter och klagomål som 
positiv feedback.  
Under den krisperiod som vi befunnit oss i nu under snart fyra månaders tid, 
har det blivit tydligt vilket stort behov som finns kring kommunikation. För 
oss har det varit helt avgörande både för vår interna som externa 
kommunikation. Att detta skulle skötas från biblioteksorganisationen känns 
inte som möjligt. Däremot finns som tidigare nämnts ett stort behov av 
samarbete, vilket också skett bland annat genom de medborgarkontor som 
öppnades under februari månad.  
Utifrån detta resonemang förslås att medborgarförslaget avslås. 
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Alternativet att bifalla medborgarförslaget skulle medföra ökade 
personalkostnader. 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det dels skulle medföra 
ökade personalkostnader men även påverka arbetet med kommunikation på 
ett negativt sätt.    

Ann Willsund 
Kommundirektör  

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com 
 
 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 11 februari 2020 17:37 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 
En kommun i utveckling 
Mörbylånga Kommun fattade för ett par år sedan beslutet att kommunen ska ha en avdelning 
benämnd "Kommunikation och digitaliserings avdelningen". 
Efter att kommunen välvilligt ställt uppgifter om sina anställda till mitt förfogande kan jag 
konstatera, att kommunens biblioteksanställda har betydligt större och dokumenterad kunskap 
i den ämnen som borde ingå i "kommunikations och digitaliseringsavdelningen ( KoD)". 
Påpekas här  bör att nyanställda bibliotekspersonal i kommunen har avlagda 
universitetsexamen i olika datorrelaterade ämnen. 
Mitt medborgarförslag gäller att KoD avdelningen borde integreras med 
biblioteksverksamheten, naturligtvis med nyanställd dokumenterat utbildad bibliotekspersonal 
som förstärkning. Ytterligare en fördel bortsett från kompetensförstärkning inom avdelningen 
är, att biblioteket i kommunen finns på flera platser och därför kunde KoD avdelningen finnas 
nära de människor som den är avsatt att serva. 
 
Pia Schröder 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-27  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

LIV ISABEL 
VICTORIA 
STJÄRNLÖV 
2020-05-04 
13:17:07 

Monika Kristina 
Löfvin Rosén 
2020-05-04 
14:24:47 

BERTIL 
JOHANSSON 
2020-05-04 
21:59:35 

  

 

§ 36 Dnr KS 2020/000067  

Anmälan av Medborgarförslag - Kommunikation och 
digitalisering borde integreras med biblioteks-
verksamheten 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att avdelningen benämnd Kommunikation och 
digitaliseringsavdelningen borde integreras med biblioteksverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 11 februari 2020. 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 23.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

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

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Pia Schröder 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-08-19  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Kenneth Per-
Gunnar Olsson 
2020-08-25 
11:08:28 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-08-25 
11:18:47 

   

 

§ 85 Dnr KTN 2020/000342  

Medborgarförslag - Bygg en multiarena i Skogsby nära 
Ölands folkhögskola 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås byggnation av en multiarena i Skogsby. Detta 
på grund av avsaknad av platser för utomhusaktiviteter i området. En 
multiarena skulle innebära att fler människor sätts i rörelse. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommet den 12 mars 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns en 

närliggande multiarena i Färjestaden. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 





 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
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Medborgarförslag - Bygg en multiarena i Skogsby nära 
Ölands folkhögskola  
Beskrivning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås byggnation av en multiarena i Skogsby. Detta 
på grund av avsaknad av platser för utomhusaktiviteter i området. En 
multiarena skulle innebära att fler människor sätts i rörelse.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommet den 12 mars 2020. 
Kommfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
En multiarena främjar mycket riktigt det så viktiga spontanidrottandet. I 
Skogsby finns idag en närliggande skola med idrottshall, där ytor finns för 
idrottande. Det finns vandrings- och cykelleder i området, vilket också 
främjar rörelse. Det är dessutom endast tre kilometer till Färjeparken i 
Färjestaden, där såväl multiarena som skatepark och parkour finns. 
Utöver multiarenan i Färjestaden, finns idag även en liknande i Algutsrum. 
Förvaltningen ser ett behov av multiarenor och spontanidrottsytor på fler 
platser i kommunen, men dessa bör då spridas ut mer geografiskt. 
Här redogörs för motiven av förslag till beslut, ta upp frågeställningar som 
beslutsfattarna kan tänkas ha, redogör för ekonomiska konsekvenser, 
finansiering, tidplan etc. De överväganden som man gjort för att komma 
fram till förslaget till beslut. Även lagkrav och juridiska konsekvenser kan 
tas upp här. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen anser inte att några alternativa förslag till beslut behövs. 

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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns en närliggande 
multiarena i Färjestaden.     

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Förslagsställaren 
Kultur- och tillväxtnämnden 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-27  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

LIV ISABEL 
VICTORIA 
STJÄRNLÖV 
2020-05-04 
13:17:07 

Monika Kristina 
Löfvin Rosén 
2020-05-04 
14:24:47 

BERTIL 
JOHANSSON 
2020-05-04 
21:59:35 

  

 

§ 44 Dnr KS 2020/000137  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en multiarena i 
Skogsby nära Ölands folkhögskola 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att en multiarena byggs i Skogsby nära Ölands 
folkhögskola. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 31.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 
månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Ali Haidari 
Kultur- och tillväxtnämnden  
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Sydarkivera - Årsredovisning 2019 samt beslut om 
ansvarsfrihet  
Beskrivning av ärendet 
Sydarkivera har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till Mörbylånga 
kommun för godkännande och för beviljande av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2020 
Årsredovisning 2019 
Granskningsrapport 2019 
Sydarkiveras beslut årsredovisning 2019     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Sydarkivera redovisar på helårsbasis ett överskott av verksamheten på totalt 
1 852 tkr. Detta är väsentligt bättre än den prognos på + 219 tkr som 
lämnades vid halvåret men 598 tkr sämre än den helårsbudget som fastställts 
av förbundsfullmäktige.  
 
Verksamheten har under hösten präglats mycket av det svaga ekonomiska 
resultatet i från delåret (+ 8tkr) vilket bland annat resulterat i att en 
arkivarietjänst, där en medarbetare slutade under sommaren, inte återbesatts. 
Betydande för verksamhetens utveckling ekonomiskt har varit omfattningen 
av de anslutande tjänsterna vilket ökat kraftigt under året, dels på grund av 
tjänsten dataskydd och dels på grund av de analoga arkiven i Karlskrona och 
Region Blekinge där Sydarkivera tagit över driften. 
 
Målen utifrån god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllda, både ur ett 
verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Revisorerna 
instämmer i bedömningen. 
 

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. 
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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 
Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Sydarkivera godkänns och 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Förbundsfullmäktige Kommunalförbundet Sydarkivera 
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1 Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är en 
organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning 
för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.  
 
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och 
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, 
råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt syftar till att göra 
arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och 
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation 
för förvaltning av arkiv som är långsiktigt hållbar.  
 
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats 
med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster 
avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får 
även frågor om digitisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men 
kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det. 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Arbetet fortskrider med att införa rutiner för digitala arkivleveranser med utgångspunkt i 
förbundsstyrelsens inriktningsbeslut. Uttagen från de inaktiva journalsystemen börjar närma 
sig slutfasen. Flera av de av förbundsmedlemmarna inrapporterade inaktiva systemen har 
slutarkiveras som databaskopia enligt de etablerade metoder för databasarkivering som finns 
framtagna. Sydarkiveras personal arbetar tillsammans med förvaltningarna hos 
förbundsmedlemmarna med att skapa förutsättningar för digitala arkivleveranser från de 
prioriterade aktiva system som har uttagsfunktioner/moduler.  
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Bilden nedan visar översiktligt status för de digitala arkivleveranserna. 
 

 
 
Klar färg: Förbundsmedlem har levererat  
Ljus färg: Förberedande arbete pågår 
Grå färg: Bevarande genom utskrift på papper eller migrering till nytt verksamhetssystem 
Vit färg: Arbete ej uppstartat 

 
Totalt har omkring 6 miljoner filer överförts till Sydarkivera och bevarandesystemet. 
Datamängden var i januari i år 2 300 GB.  Webbinsamlingen står för den största volymen, sett 
till antalet filer och datamängd.  
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Tabellen nedan visar ökningen av inlevererade avslutade akter och journaler 2017–2020 från 
23 databaser fördelat på 10 förbundsmedlemmar. Ökningen sker tack vare att allt fler 
förvaltningar kommer igång med rutiner för digitala arkivleveranser. En utveckling som 
kommer att fortsätta kommande år i allt högre takt. Sydarkivera och förbundsmedlemmarna 
arbetar tillsammans fram allt mer effektiva lösningar och rutiner. 

 
Sydarkivera har under 2019 tagit steget ut i Europa och deltar sedan november i ett 
omfattande projekt med att arbeta fram specifikationer och kod till det europeiska 
byggnadsblocket eArchiving. Detta ger förbundet direkt tillgång till projektets resultat och 
erfarenhetsutbyte med andra arkivinstitutioner runt om i Europa. Arbetet med specifikationer 
förväntas långsiktigt gynna förbundsmedlemmarna på det sättet att system på den 
europeiska marknaden stödjer informationsutbyte och e-arkiv. 
 
För att förbättra kommunikationen mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har 
förbundet aktivt arbetat vidare med medlemssamordningen under 2019. Medlems-
samordningen är till för att ge bästa stöd till förbundsmedlemmarna och samtidigt använda 
förbundets befintliga resurser på ett effektivt sätt och öka professionaliseringen inom 
arkivariegruppen. 

  

 2015  2016 2017 2018  2019  Jan-feb 2020 
Antal filer - - 150 4 500 68 000 117 000 
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1.2 Organisation 

Kommunalförbundet förberedde under hösten 2019 verksamheten för en omorganisation 
2020 med en indelning i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive 
enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
 
Organisationen har implementerats successivt under hösten 2019 men formella 
beslutsbemyndiganden tas först under 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i 
medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är 
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner, 
mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och 
enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it. 
 

  

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING

Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera redovisar på helårsbasis ett överskott av verksamheten på totalt 1 852 tkr. Detta 
är väsentligt bättre än den prognos på + 219 tkr som lämnades vid halvåret men  
598 tkr sämre än den helårsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige.  
 
Verksamheten har under hösten präglats mycket av det svaga ekonomiska resultatet i från 
delåret (+ 8tkr) vilket bland annat resulterat i att en arkivarietjänst, där en medarbetare 
slutade under sommaren, inte återbesatts.  
 
Nyckeltal 2019 

Helår 
2019 
Delår 

2019 
Prognos 

2018 

Resultat (tkr)   1 852 8 219 2 711 
Resultat som andel av omsättning 7,7 % 0 % 1 % 13,6 % 
Soliditet 42,2 % 35,3 % - 39,4 % 

 
Betydande för verksamhetens utveckling ekonomiskt har varit omfattningen av de anslutande 
tjänsterna vilket ökat kraftigt under året, dels på grund av tjänsten dataskydd och dels på 
grund av de analoga arkiven i Karlskrona och Region Blekinge där Sydarkivera tagit över 
driften.  
 
Uppfyllandegraden av verksamhetsmålen inom respektive verksamhetsområde kan 
sammanfattas enligt nedan där antalet uppfyllda mål jämförs med totala antalet: 
 

Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Administrativ verksamhet 1 (1) 13 (14) 
Arkivmyndighet 4 (4) 2 (3) 
Utbildning och pedagogiskt 
material 

4 (6) 5 (7) 

Verksamhetsstöd och 
rådgivning 

6 (8) 10 (14) 

Tillgänglighet 2 (3) 3 (5) 
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Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Bevarandeplanering och 
samordning 

6 (6) 8 (9) 

Digitala arkivleveranser 4 (5) 30 (45) 
Digitalt arkivsystem 4 (4) 3 (5) 
Arkivvård - 3 (5) 
Nya anslutande tjänster - 0 (3) 
Analoga arkiv 2 (2) 1 (5) 
Dataskyddsombud 1 (2) 8 (9) 

 
Utifrån ovanstående sammanställning är den samlade bedömningen att måluppfyllelsen mot 
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Sydarkivera har under januari och februari arbetat intensivt med digitala arkivleveranser. 
Många av de leveranser som inte kunde bokas in 2019, har bokats in under de första 
månaderna 2020. Det har varit dedikerade arbetsdagar i valvet för att kontrollera överförda 
paket och genomföra planerade vårdjobb. Arbete har genomförts när det gäller it-miljön för 
att säkra upp överförda leveranser. Bland annat automatiserade backupflöden i dedikerade 
backupnät samt daglig övervakning av checksummor som beräknats på alla digitala 
arkivleveranser. 
 
Sydarkivera har 14 februari deltagit på det andra stora eventet för eArchiving 
byggnadsblocket, denna gång för de anställda inom EU:s olika avdelningar i Bryssel och 
Luxemburg. För 50 deltagare presenterade Sydarkiveras metadatastrateg specifikationerna 
och programvarorna inom e-arkiv byggnadsblocket och ledde även en diskussionsgrupp om 
hur dessa kan användas. 
 
Standarden EAC-CPF som används för att utbyta och lagra information om arkivbildare sedan 
2010 genomgår just nu en stor revision. Detta arbete kommer att leda till publicering av 
version 2 av standarden. Sydarkiveras metadatastrateg, som är internationell ordförande i 
arbetsgruppen som ansvarar för revisionsarbetet, deltar på ett veckolångt arbetsmöte i mars 
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2020 då deltagarna arbetar fokuserat med ett antal frågor. En av frågorna är hur arkivbildare 
är relaterade med varandra och till arkiv för att kunna ge tydligare beskrivningar av 
relationerna. Sydarkiveras egna beskrivningarna av hur de olika kommunala nämnderna och 
kommunen hänger ihop kommer att vara del i det arbetet framåt. Denna standard är viktigt 
för att kunna beskriva all den information från förbundsmedlemmarna som samlas hos 
Sydarkivera så att den blir sökbar och spårbar även i framtiden. 

1.5 God ekonomisk hushållning  

Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i 
budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom 
fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga finansiella mål 
innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås 
utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte överstiga 10 % 
medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna medel. 
Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. På likviditetssidan ska 
kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de anställdas löner 
inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.   
 
Målavstämning ekonomiperspektiv Utfall  Mål Kommentar 
Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

  Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten* 1 852 tkr 242 tkr  
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

0,7 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner 12 702 tkr 1 445 tkr Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 43,4 %  Mål uppfyllt 

 
*efter balanskravsjustering 
**genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 
 
I och med att verksamheten genererat ett större överskott än prognosticerat under hösten 
överträffar förbundet prognosen från delårsrapporten om att uppfylla två av de fyra 
långsiktiga finansiella målen. Sydarkivera uppfyller vid årsskiftet samtliga finansiella mål men 
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ser samtidigt, i och med att fler medlemmar ansluter 2020 och fördelningen mellan 
skuldsidan och det egna kapitalet också förändras behov av att revidera gällande 
målsättningar framförallt gällande soliditetsmålet.  

1.6 Balanskravsresultat 

I enlighet med kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning 
mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska 
motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Resultatet för helåret 
2019 visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet. 
 
(tkr)    
Avstämning mot balanskravet Innevarande 

år  

Prognos 
innevarande 
år 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 1 852 219 2 711 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 1 852 219 2 711 

 

1.7 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera har vid årets slut 33 anställda fördelat på 26,6 tjänster anställda vilket är en 
ökning med 14 personer (9,45 tjänster) sedan föregående år. Framförallt övertagandet av de 
analoga arkiven för Karlskrona kommun och Region Blekinge har bidragit till 
personalökningen. Vid inledningen av 2020 kommer personalstyrkan att minska igen med 
hänsyn till att den anslutande tjänsten dataskyddsombud reduceras.  
 
Sjukfrånvaron inom förbundet är precis som tidigare låg. Under 2019 har Sydarkivera inte 
haft någon långtidssjukskrivning vilket resulterat i en förbättring av den totalt sjukfrånvaron 
från 3,98 % till totalt 2,75 %. 
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Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 2,75 % 3,98 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 91 % 
Kvinnor 3,67 % 6,91 % 
Män 1,74 % 1,78 % 
Sjukfrånvaro -29 år   
Totalt 1,85 % 0,00 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 2,88 % 0,00 % 
Män 0,00 % 0,00 % 
Sjukfrånvaro 30–49 år   
Totalt 3,38 % 7,78 % 
- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 

 

0,00 % 98 % 
Kvinnor 3,32 % 12,73 % 
Män 3,47 % 3,28 % 
Sjukfrånvaro 50- år   
Totalt 2,04 % 0,51 % 
 -varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 5,06 % 0,32 % 
Män 0,15 % 0,62 % 

 

1.8 Förväntad utveckling 

Under 2020 strävar Sydarkivera mot att ytterligare öka inleveranserna av digitalt material för 
bevarande. En ny organisation med tre enheter samt en stab bäddar för en mer strukturerad 
hantering av de olika tjänstepaket som verksamheten hanterar och tjänstemanna-
organisationen kommer även att fokusera på att utveckla uppföljning och rapportering av 
inlevererat material. En viktig del för att få inleveranserna att fungera är även att stötta det 
förberedande arbetet i medlemsorganisationerna med rådgivning och utbildning inför 
slutarkivering i enlighet med grunduppdraget. I detta avseende belyses hela ärendekedjan för 
att få så bra kvalitet på materialet som möjligt redan från början.  
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I och med att tio nya medlemmar tagit avsiktsförklaring om medlemskap 2021 kommer även 
förberedande arbete att genomföras hos dessa. Arbetet hanteras till övervägande del av 
personal som är anställd hos de nya medlemmarna och inte hos Sydarkivera.  

2 Resultaträkning 
TKR Noter Utfall  Fg år  Prognos Budget 
      

 

Medlemsintäkter 1 16 505 15 744 16 182 16 078 

Övriga intäkter 1 9 296 4 181 9 158 8 106 

Kostnader 2 -23 715 -16 913 -24 896 -21 365 

Avskrivningar 3 -227 -298 -221 -367 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  1 859  2 714 223 2 452 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -7 -3 -4 -2 
 
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  1 852 2 711 219 2 450 

 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN    
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018   

 
Medlemsintäkter 16 505 15 744 

Anslutande tjänster 8 114 3 498 

Lönebidrag  88 US 

Lönebidrag anslutande tjänst 720 257 

Övriga intäkter 374 426 
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SUMMA INTÄKTER 25 801 19 925 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 3,3 % 3,5 % 
Borgholm 1,8 % 1,9 % 
Bromölla 2,1 % 2,3 % 
Eslöv  5,5 % 5,9 % 
Höör 2,7 % 2,8 % 
Hässleholm 8,6 % 9,1 % 
Karlskrona 11,1 % 11,8 % 
Karlshamn 5,3 % 5,7 % 
Lessebo 1,5 % 1,6 % 
Ljungby 4,7 % 5,0 % 
Markaryd 1,7 % 1,8 % 
Olofström 2,2 % 2,4 % 
Osby 2,2 % 2,4 % 
Oskarshamn 4,5 % 4,8 % 
Region Blekinge 8,5 % 1,6 % 
Ronneby 4,9 % 5,2 % 
Tingsryd 2,1 % 2,2 % 
Vellinge 5,9 % 6,3 % 
Vadstena 1,2 % 1,3 % 
Vimmerby 2,6 % 2,8 % 
Åtvidaberg 1,9 % 11,8 % 
Älmhult 1,9 % 2,1 % 
Östra Göinge 2,4 % 2,6 % 
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Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2018  

 
Huvudverksamhet* -1 608 0 
Löner, arvoden och personalomkostnader  -16 030 -9 959 
Pensionskostnader inkl. löneskatt** - 1 317 - 862 
Lokalkostnader - 934 -978 
Övriga kostnader* -3 826 -5 114 
(Varav administrativa tjänster***) -737  US 
(Varav förbrukningsinventarier och IT-material) -767 -1 002 
(varav resekostnader inkl logi) -300 -187 
(varav övrigt) -2 022 -3 925 
SUMMA KOSTNADER -23 715 -16 913 
Periodens leasingkostnad -399 -389 

 
*Från och med räkenskapsåret 2019 redovisar Sydarkivera samtliga kostnader 
kopplade till fullgörande av uppdraget för medlemskommunernas räkning som 
huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13).  
** Varav avgiftsbestämd del 313 tkr och pensionsförsäkringspremier 1 004 tkr. 
Beloppen inkl. löneskatt.  
***varav kostnad för revisionskonsulter 60 tkr.  
 
 

 

Not 3 Avskrivningar 2019 2018  

 
Avskrivningstider 
Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 
Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
 
 
Not 5 Finansiella kostnader 2019 2018 

 
Bankkostnader -6 -3 
Räntekostnader -1 0 
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3 Kassaflödesanalys 
  Noter  2019 2018 
  
 
Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter avskrivningar    1 852 2 711 

Justering för avskrivningar    227 298 
Förändring av rörelsefordringar    6 116 -3 754 
Förändring av avsättningar    0 0 
Förändring av rörelseskulder    1 787 2 197 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  9 982 1 452 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar   0 0 

Förvärvande av anläggningstillgångar   -341 -393 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -341 -393 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    9 641 1 059 
Likvida medel vid årets början (ingående kassa)   3 061 2 002 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT    12 702 3 061 

  



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
16 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

4 Balansräkning 
TKR Noter 2019-12-31 2018-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 
Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  
Dataprogramvaror 6 0 5 
Materiella anläggningstillgångar 
Möbler och inventarier 7 511 491 
Data-  
och kommunikationsutrustning 8 295 195 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 9 1 666 7 782 
Bank  12 702 3 061 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  15 174 11 534 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Eget kapital 10 6 400 4 548 
   -varav periodens/årets resultat  1 852 2 711 
 
Avsättningar 
Pensioner 11 0 0   
 
Skulder 
Långfristiga skulder  0 0 
Kortfristiga skulder 12 8 774 6 986 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 174 11 534 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31 2018-12-31 
 

Not 6 Dataprogramvaror 
 
Ingående anskaffningsvärde 288 288 
Nyanskaffning 0 0 
Summa anskaffningsvärde 288 288 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -283 -191 
Årets avskrivningar -5 -92 
Summa avskrivningar -288 -283 
BOKFÖRT VÄRDE 0 5 
 

 

 
Not 7 Möbler och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärde 654 435 
Nyanskaffning 103 219 
Summa anskaffningsvärde 757 654 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -163 -85 
Årets avskrivningar -83 -78 
Summa avskrivningar -246 -163 
BOKFÖRT VÄRDE 511 491 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31 2018-12-31 
 
Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 
 
Ingående anskaffningsvärde 748 575 
Nyanskaffning 238 173 
Summa anskaffningsvärde 986 748 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -552 -425 
Årets avskrivningar -139 -128 

Summa avskrivningar -691 -553 

BOKFÖRT VÄRDE 295 195 
 

 

Not 9 Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 
 
Kundfordringar 611 6 846 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 384 182 
Momsfordran 366 322 
Övriga kortfristiga fordringar 305 432 
SUMMA FORDRINGAR 1 666 7 782 
 

Not 10 Eget Kapital 2019-12-31 2018-12-31 
 
Ingående eget kapital 4 548 1 837 
Årets resultat 1 852 2 711 
SUMMA EGET KAPITAL 6 400 4 548 
 

Not 11 Avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 
 
Avsättningar 0 0 
SUMMA FORDRINGAR 0 0 
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Not 12 Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
 
Leverantörsskulder 1 068 274 
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 5 134 4 933 
Semesterlöneskuld inkl soc avgifter 801 603 
Upplupen arbetsgivaravgift  314 259 
Personalens skatter 285 259 
Avgiftsbestämd del, pensioner inkl löneskatt 669 377 
Övriga upplupna kostnader 503 281 
SUMMA FORDRINGAR 8 774 6 986 
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5 Investeringssammanställning 
Sydarkivera har under året genomfört inköp av utrustning till videokonferenssystem för att 
effektivisera och bättre upprätthålla kommunikationen mellan både de egna kontoren 
(”noderna”) och i fråga om digitala möten med medlemmarna.  Kostnaden för detta uppgår 
till totalt 173 tkr. Ytterligare investeringar i systemet behöver göras under kommande år för 
att uppnå full funktionalitet. Investeringar i videokonferenssystem beräknas uppvägas av 
motsvarande besparingar i form av uteblivna resor.  
I samband med övertagandet av Karlskronas kommunarkiv har inköp avseende kontors-it 
(datorer och tillbehör) köpts in för totalt 65 tkr. I samband med att verksamheten växter med 
både fler medlemskommuner och därtill anslutande tjänster har kommunalförbundet 
upphandlat både ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem liksom ett nytt 
ekonomisystem vilka också tagits i skarp drift. I samband med delårsrapporten 
prognosticerades en utgift på totalt 320 tkr för system, utgifter som emellertid har kunnat 
kostnadsföras på helåret med hänsyn till deras karaktär av i huvudsak konsultinsatser. 
Sydarkivera har under året även köpt in IT-utrustning för digitisering av analoga handlingar 
till ett belopp av 103 tkr.   
 

  2019 Budget  2019 prognos 
    
Lokalanpassningar  0 30  0 
Nät, servrar, lagring  65 200  0 
Kontors IT-utrustning  173 100  65 
AV-utrustning inkl lokalanpassning och hårdvara 0 500  173 
IT- Utrustning   103 0  320 

SUMMA INVESTERINGAR  341 830  558 
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6 Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie 
bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och 
upplupen pensionsavgift har beräknats. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.  
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.  
Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 
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7 Administrativ verksamhet 
7.1 Övergripande mål administrativ verksamhet 

Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och 
verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas 
på ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta. 
 
Införandet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex har inneburit bättre uppföljning 
och stöd för handläggare. Förberedande installationer för att införa elektronisk distribution 
via telefon/surfplatta har genomförts. På grund av prioritering av basverksamheten har 
införande av sammanträdesadministration och mötes-app skjutits upp till nästa 
verksamhetsår. 
 
Ekonomiredovisningssystemet (tjänst på webben) har inneburit förbättrade möjligheter 
att hantera förbundets ekonomiska administration med personal placerad på olika noder. 
 
Anslutningen av nya medlemmar går enligt plan. Tio kommuner har tecknat 
avsiktsförklaring om medlemskap. De fem anslutande kommunerna i Sörmland har ett 
gemensamt anslutningsprojekt som administreras och finansieras separat av berörda 
kommuner. Samtliga fem kommuner har tecknat anslutningsöverenskommelse. 
 
Anslutningen av de övriga fem kommunerna (tre kommuner i Kalmar län och två 
kommuner i Östergötlands län) hanteras av berörda medlemssamordnare. Arbetet med 
att underteckna anslutningsöverenskommelse pågår. 
 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Metod 

Begränsa administrativa 
kostnader  

- Max 30% av 
budget 

Högst 15 % 
av budget 

Målet är uppnått 
Genomgång 
redovisning 
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8 Bastjänster 
8.1 Övergripande mål bastjänster 

Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i Sydarkiveras 
handlingsprogram har följande övergripande mål formulerats för förbundets bastjänster. 

• Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och 
informationsförvaltning. 

Utbildningsverksamheten fungerar väl och omdömena från förbundsmedlemmarna är 
över lag mycket goda. Handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar via 
webb ger förbundsmedlem flera möjligheter att ta del av kunskap när det gäller arkiv och 
informationsförvaltning. Det är ännu för tidigt för att kunna mäta tydliga effekter vid 
tillsyn eller i samarbetet med digitala arkivleveranser.  

• Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och 
säkerhet. 

Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning fortsätter att engagera förbundsmedlemmarna. Användandet av 
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning fortsätter att öka och allt fler deltar i 
utveckling av mallarna.  

• Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad 
uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering. 

Arkivtillsynen för 2019 för området Skolan har genomförts med tillsynsbesök och verktyg 
för egenkontroll. Åtgärdsplaner har rapporterats till berörda förvaltningar och det sker en 
uppföljning av åtgärder. Rutinerna har förbättrats och utsedda medlemssamordnare ger 
kontinuitet och trygghet för förbundsmedlemmarna.  

• Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 
information.  

De första stegen har tagits för att tillgängliggöra insamlade digitala arkiv. Mycket av 
arbetet sker fortfarande genom att på olika sätt stödja de centrala arkivfunktionerna att 
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förteckna överlämnade arkiv och publicera arkivförteckningar. Det är nyckeln till 
sökbarhet och förbättrad tillgänglighet till arkiverad information. 

• Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från 
verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem. 
 
Sydarkivera har framgångsrikt genomfört uttag av information via användargränssnitt för 
system där det inte varit möjligt att beställa uttag från leverantör och det finns hinder för 
databasuttag i form av kryptering. Uttagsroboten kan via användargränssnitt skriva ut 
handlingar med hjälp av virtuell Pdf-skrivare, på samma sätt som en mänsklig användare. 
 
Sydarkivera har även bidragit i projekt för generella metoder och specifikationer för 
databasarkivering. Bland annat genom att tillgängliggöra externt labb for övriga 
projektdeltagare, Riksarkivet och Statens Servicecenter med flera myndigheter. 
 

• Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad 
interoperabilitet mellan system och tjänster. 
 
Medlemskap i DLM-forum och möjligheten att delta med resurser i projekt för att arbeta 
fram produkter till det europeiska byggblocket för e-arkiv ger Sydarkivera helt nya 
möjligheter att delta i satsningar för långsiktigt hållbara lösningar för 
informationsöverföring.  

8.2 Inriktning för etappen 2019–2020 
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska 
enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra 
information ur medborgarperspektiv.  
 
Arbetet har påbörjat med att tillgängliggöra insamlade webbsidor. Det finns också en plan 
för att skapa ett enkelt webbdiarium för enkel sökning i äldre datoriserade diarier. I övrigt 
omfattas levererad information av sekretess.  

 
I och med den anslutande tjänsten Analogt slutarkiv har Sydarkivera möjlighet till förbättrad 
service till allmänheten med forskarsal och kompetens när det gäller utlämnande av allmän 
handling. Detta gynnar även tillgängligheten till det digitala arkivet.   
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8.3 Arkivmyndighet 

Verksamheten ligger väl i fas med planering. Samtliga mätbara mål och de flesta 
aktivitetsmålen för 2019 har uppfyllts. Sydarkiveras medlemssamordnare har 
genomfört arkivtillsyn inom skolan genom att successivt besöka samtliga 
förbundsmedlemmar. Rapport från arkivtillsyn 2018 avseende verksamhetsområdena 
central administration samt trygghet och säkerhet (inkluderande räddningstjänst) har 
redovisats för förbundsstyrelsen.  
 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva 
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Styrande dokument är 
Strategisk tillsynsplan 2016–2022. 2019 var inriktningen tillsyn när det gäller 
informationshantering och arkiv i Skolan. Alla utom ett kommunbesök med tillsyn 
genomfördes enligt plan. Det sista besöket fick läggas i januari på grund av att den aktuella 
myndigheten inte kunde ta emot tidigare. Totalt besökte Sydarkivera 25 kommuner och 
kommunalförbund under året.  
 
Tillsynen genomfördes på så sätt att representanter från de olika verksamheterna inom 
skolan samlas vid ett tillfälle per kommun. Oftast på den centrala förvaltningen. Vid detta 
tillfälle genomfördes intervjuer för att gå igenom ett gemensamt frågeformulär. 
Kommunbesöken utfördes av utsedda medlemssamordnare. Tillsynerna kompletterades med 
verktygen för egenkontroll (webbenkäter). Under 2019 uppmanades medlemmarna att fylla i 
webbenkäterna i samband med tillsynsbesök. Svarsfrekvensen är därför betydligt högre än 
målet för 2019. 
 
Förbundsmedlemmarna var engagerade och intresserade vid tillsynerna. I några fall har det 
varit svårt att få klartecken för mötesbokning och det har uppkommit frågor kring formalia 
runt tillsynen, men i övrigt har arbetet förflutit enligt plan. I samband med besöken har 
Sydarkivera nått många deltagare från olika yrkesgrupper inom skolan. Tillsynerna har fått 
igång interna processer ute hos förbundsmedlemmar för att förbättra rutiner och uppdatera 
informationshanteringsplaner. Rutinen för återkoppling sågs över efter önskemål från de 
förtroendevalda i Sydarkiveras förbundsstyrelse. Åtgärdsplan och rapport från tillsyn har från 
och med hösten 2019 skickats för kännedom till ledamöter och ersättare i Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige från den aktuella kommunen. I flera fall har Sydarkiveras ledamöter och 
ersättare deltagit vid tillsynstillfällen i sina respektive kommuner. 



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
26 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

 
Myndigheterna hos förbundsmedlemmarna ska i samband med uppdateringar eller 
nyskapade av informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med 
Sydarkivera. Allt fler kommuner skickar utkast för samråd direkt till Sydarkiveras officiella 
adress. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under året 

80 % 85 % 96 % Mål uppfyllt 
Genomgång av 
ärenden. 

Andel förbunds 
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

- 10 % 52 % Mål uppfyllt 
Enkät: ”Självvärdering 
för arkivansvariga” 

Arkivombudens upplevda 
nöjdhet, stöd från 
Sydarkivera (skala från 1–5) 

- 3,4 3,7 Mål uppfyllt 
Enkät: ”Utvärdering för 
arkivombud” 

Andel förbundsmedlemmar 
som använt checklista för 
arkivlokal 

- 10 % 67 % Mål uppfyllt 
Enkät: ”Checklista för 
arkivlokal” 
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8.4 Utbildning och pedagogiskt material 

Verksamheten ligger väl i fas med planering och målen för 2019. De mätbara målen 
visar att deltagare är nöjda med genomförda utbildningar, men att utbildningsutbudet 
behöver anpassas efter behov och förutsättningar för deltagande.  Aktivitetsmålen har 
i huvudsak uppfyllts vid årets slut.  
 
En samlad bedömning är att behoven av utbildningar fortsätter att vara höga. Att nå ut med 
kunskap om vad som gäller är en viktig förutsättning att uppnå en rättssäker och effektiv 
informationsförvaltning nu och i framtiden. Det är inte minst avgörande för att i ett 
långsiktigt perspektiv kunna hantera digitala arkivleveranser på ett kostnadseffektivt och 
säkert sätt. 
 

 
Deltagarstatisk utbildningar som genomfördes 2019. 

 
Flera av utbildningarna har genomförts löpande under de senaste åren vilket kan ha påverkat 
efterfrågan av vissa utbildningar på grund av att medarbetare redan deltagit. Många 
kommuner har bytt administrativa chefer på olika nivåer och också genomfört omfattande 
omorganisation.  Det kan ha bidragit till att förbundsmedlemmarna inte haft utrymme att 
delta i utbildningar. Det kan också påverka på så sätt att kunskapen om vilket utbud som 
finns inte når ut, då Sydarkiveras roll och uppdrag inte är självklart för nya chefer. 
Bedömningen är att detta inte kommer att ha någon långsiktig påverkan på verksamheten. 
 
Utbildningarna för nya medlemmar förnyades under året. Intensivutbildningar har på flera 
ställen ersatts av introduktionsutbildningar för nya förbundsmedlemmar. Både 
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intensivutbildningarna och introduktionsutbildningarna ligger på grundnivå och har dragit 
många deltagare.  
 
På prov genomfördes under vinterhalvåret 2018/2019 grundutbildningspaketet som 
distansutbildning via webb. Tanken var att utvärdera intresse och utfall vid den typen av 
utbildningsinsatser. Utbildningsformen visade sig vara uppskattad och innebära en möjlighet 
att effektivisera och minska kostnaderna för medlemmar och förbundet. Dock var det svårt 
att veta exakt antal deltagare eftersom flera personer satt tillsammans på en uppkoppling 
och återrapporteringen om antal deltagare inte var optimal. Utvärderingar och erfarenheter 
från testverksamheten med distansutbildning via webb ger bra med underlag för att fortsätta 
satsningen och förbättra rutinerna. Det är en trend med ökat deltagande på 
webbutbildningarna. Det efterfrågas ännu fler korta utbildningar via webben, både på grund 
och fördjupningsnivå. 
 
Samtidigt som behovet av vissa utbildningar har minskat, så efterfrågas specialinriktade 
utbildningar anpassade för specifika målgrupper efterfrågas allt mer. Den främsta avvikelsen 
var att under våren genomfördes av en oplanerad specialistutbildning om hemliga 
handlingar. Bakgrunden var ny säkerhetsskyddslag som gäller från och med 1 april 2019. 
Utbildningen blev fullbokad och ytterligare ett tillfälle genomfördes i 18 oktober.  
 
Med bakgrund av detta har Sydarkivera genomfört en översyn av förbundets 
utbildningsverksamhet och utbildningsutbud för att se hur vi på bästa och mest effektiva sätt 
ska kunna möta upp efterfrågan och behov utifrån de resurser förbundet har att tillgå. 
Utbudet har setts över och anpassas till olika målgrupper samt behovet för nya och gamla 
medlemmar. I november tog förbundsstyrelsen ett beslut om ett nytt utbildningsprogram där 
grundutbildning ingår i bastjänst och specialiserade utbildningar är anslutande tjänst och 
finansieras genom deltagaravgifter.  
 
Från och med 2019 har verksamheten haft en anställd mediaproducent/webbredaktör, vilket 
påverkat utbildningsverksamheten mycket positivt. Förbundet har under våren kunnat 
publicera en första version av Handbok på webben som i första hand riktar sig till 
arkivansvariga och arkivombud. I handboken publiceras informationsfilmer tillsammans med 
informationstexter och handböcker inom området informationshantering, 
informationsförvaltning, dataskydd och informationssäkerhet. Marknadsföring av handboken 
har genomförts framförallt i samband med utbildningar och den har rönt uppskattning från 



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
29 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

medlemmarna. Det långsiktiga målet med handbok på webben är att minska behovet av 
utbildningsinsatser på plats och säkerställa kvalitet i verksamheten med rådgivning.  
 
Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering - Hälsa och socialt 
stöd - nedprioriterades på grund av att resurser behövdes för att hantera digitala 
arkivleveranser. 
 
Sydarkivera behöver fortsätta sitt pågående arbete med att utveckla bra kanaler för 
kommunikation och informationsspridning för att nå ut med det utbud som finns. Enligt 
förbundspolicyn ska Sydarkivera ”eftersträva efter att använda moderna, beprövade och 
kostnadseffektiva lösningar för kommunikation”. En utmaning är att det finns ett motstånd 
mot att använda moderna kommunikationskanaler. Strategi för att möta detta är dels att 
bygga upp ett samarbete med förbundsmedlemmarnas it-ansvariga för att undvika praktiska 
hinder och dels korta informationsfilmer för att underlätta för deltagare att komma igång 
med teknik för webbmöten, webbaserade grupparbetsplatser och handbok på webben.   
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

- 75 % 50 % Mål ej uppfyllt 
Statistik deltagar-
bokningar och visar att 
behov utbildningar 
förändrats genom färre 
nya medlemmar.  

Beläggningsgrad 
grund/och specialist 

- 75 % 62 %* Mål ej uppfyllt 
Statistik boknings-
system. Underlag för att 
anpassa lokalbehov 
kommande år. 

Deltagarnas nöjdhet, på 
plats-utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

4,7  4 4 Mål uppfyllt 
Sammanställt resultat 
från kursutvärdering. 

Deltagarnas nöjdhet, 
webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 
 

4 Mål uppfyllt 
Sammanställt resultat 
från kursutvärdering. 

Nöjdhet, användare 
handbok på webben 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 3,9 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare korta 
informationsfilmer 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 4 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

 

* Beläggningsgraden är delvis beräknad utifrån maxantal i lokalen, vilket kan ge en felaktig bild av förväntat antal 
deltagare. 
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8.5 Verksamhetsstöd och rådgivning 

Verksamheten ligger väl i fas med planering. De mätbara målen visar att deltagare var 
mer nöjda än förväntat med nätverksträffarna.  Det är fler förbundsmedlemmar som 
arbetar med införande av VerkSAM diarium än VerkSAM plan. De flesta av aktivitets-
målen för 2019 har uppfyllts. Användandet av mallarna inom konceptet VerkSAM 
Arkivredovisning ökar. Mallarna bidrar till en bättre offentlighetsstruktur genom mer 
enhetliga beslut kring gallring och bevarande. 
  
Nätverksträffar genomfördes enligt ett nytt koncept med träffar för olika verksamhets-
områden. Det är efter önskemål från förbundsmedlemmarna som Sydarkivera testade detta 
koncept. De genomförda utvärderingarna tyder på att det nya konceptet har fungerat bra 
och deltagarna har varit nöjda. Insamlade utvärderingar har gett ett bra underlag inför 
planering 2020.  
 
Med den växande förbundskretsen har formerna för arkivträffar arbetats om. Gemensamma 
arbetsdagar för arkivarierna genomfördes under hösten. Arbetsdagarna syftar till att arbeta 
med gemensamma frågeställningar och ta fram underlag till mallar och instruktioner. Tanken 
var att komplettera med informationsträffar på noderna (Alvesta, Hässleholm, Karlskrona och 
Vimmerby). I och med det nya konceptet med arkivarbetsträffar så verkar behovet att träffas 
på noderna inte vara så stort. Höstens nodträffar fick ställas in på grunda av för få anmälda.  
 

 
Deltagarstatistik från nätverksträffar och temadagar. Sydarkiveras arkivarier är deltagare på arkivarbetsträffarna. 

 
När det gäller workshoparna för informationskartläggning inom skolan varierar omdömena 
kraftig. Bland annat på grund att förväntningar och förkunskaper varit skiftande. 
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Informationskartläggning är ett ord som ger olika associationer för olika professioner. Det 
innebär att det blir en sammanblandning av informationshanteringsplaner 
(gallring/bevarande), säkerhetsklassning, processkartläggning och informationsmodellering. 
Redan under våren genomfördes förändringar i upplägget för att bättre möta deltagarnas 
och Sydarkiveras behov. Utvärderingarna analyserades inför höstens workshopar. Inför 
planeringen av aktiviteter 2020 har slutsats varit att förlägga arbetet med informations-
kartläggning i samband med nätverksträffar. På så sätt blir det större kontinuitet och ett mer 
fortlöpande arbete med att anpassa mallarna.  
 
Mallarna inom Konceptet VerkSAM arkivredovisning uppdaterades enligt plan i samarbete 
med förbundsmedlemmarna och andra intresserade. Både nätverket och användandet av 
mallar växte stadigt under året. Det var ett aktivt deltagande på nätverket VekSAM på 
Yammer. Frågorna om VerkSAM fortsatte att öka. En funktionsadress skapades för att hantera 
frågor som kommer via mejl. Som en del av omvärldsbevakningen deltog Sydarkivera i ett 
seminarium om Samrådsgruppens KLASSA 2.0, både på plats och via webben. Seminariet 
bjöd bland annat på erfarenheter från kommuner som använder KLASSA, men gav inte så 
mycket matnyttigt rörande uppdateringen av själva klassificeringsstrukturen. 
 
Uppföljning när det gäller användande av mallar inom konceptet VerkSAM avviker från målen 
i verksamhetsplanen. En förklaring kan vara att det kom in få svar på enkäterna 2018, och att 
jämförelsesiffrorna därför inte stämmer. Väsentligen fler medlemmar har påbörjat införande 
VerkSAM Diarium (mall för diarieplan) än förväntat. Färre än förväntat arbetar aktivt med 
mallen VerkSAM Plan, mall för informationshanteringsplan.  
 
Medlemssamordningen hanterades av Sydarkiveras arkivarier för att ge bästa stöd till 
förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras samarbete med 
förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för kommunerna att ha 
en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att kontaktpersoner och andra 
nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska vända sig till. Arkivarierna har 1–2 
dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna har utarbetats och 
anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11 förbundsmedlemmar till 27.  
 
Totalt var det 296 deltagare på nätverksträffarna och temadagarna. Av dessa svarade 167, 
alltså drygt hälften svarade på utvärderingsenkäterna. 
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Baslinje/mål behöver justeras för att bland annat ta höjd för nya förbundsmedlemmar som 
kommer in 2021. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering och 
kommentar 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

- 75 % 62 % Mål uppfyllt  
Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 
 

4,2 Mål uppfyllt 
Kursutvärdering 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 
(graderas på en skala 1–5)  

- 3,5 4,2 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 63 % 70 % 54 % Mål ej uppfyllt  
Enkät central 
arkivfunktion 

Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

38 % 40 % 38 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

25 % 25 % 54 % Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik beslutade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

87,5 % 85 % 67 % Mål ej uppfyllt  
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik nyligen uppdaterade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 

44 % 50 % 46 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

 
* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt  
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8.6 Tillgänglighet till arkivinformation 

Verksamheten ligger i fas med planering. Samtliga mätbara mål är uppfyllda. Det har 
ännu inte samlats in några större mängder information till det digitala arkivet. Det 
innebär att verksamheten med att tillgängliggöra arkivinformation är under uppstart. 
Detta är förväntat och helt i enlighet med den övergripande planeringen. 
 
När det gäller utlämnande av handlingar som finns i överlämnade digitala, har en handfull 
förfrågningar kommit in under året.  Det har handlat om sökningar i avslutat diarium, sidor 
från insamlade webbplatser och sökning efter akter i det sociala materialet. Merparten av det 
sociala materialet gallras i enlighet med lagstiftningen, vilket innebär att det inte är ovanligt 
att efterfrågade handlingar är gallrade, och därför inte finns att lämna ut. 
 
Arbetet med att tillgängliggöra arkiverad webb har startats upp. Det finns insamlade 
webbplatser 2016–2019 och målet är i ett första steg att förbundsmedlemmarna ska kunna 
logg in och titta på arkiverad webb. På grund av förändringar i personella resurser har inte 
målet att tillgänggöra arkiverad webb uppfyllts. Webbarkivet har efterfrågats mer än 
förväntat. Det är framförallt kommunikatörer som är intresserade av att gå tillbaka och se hur 
webben har sett ut tidigare. Det skulle därutöver spara mycket tid för Sydarkiveras 
handläggare om förbundsmedlemmars kommunikatörer på egen hand kan logga in för att 
granska och godkänna insamlad webb. Idag sker granskning och godkännande i samband 
med webbmöten. Förberedelser har genomförts och det finns en färdig uppdragsbeskrivning 
med dokumenterade krav på tjänsten för att tillgängliggöra insamlad webb. 
 
Riksarkivet har deltagit på arkivträff för information och diskussion om Nationella 
ArkivDatabasen (NAD). När ansvariga handläggare har utbildning i arkivförteckningssystemet 
så ska överförda arkivleveranser förtecknas. Leverans till NAD från Sydarkivera har inte 
kommit igång än på grund av att arbete med att konvertera arkivförteckningar för 
överlämnade analoga arkiv har hanterats under året.  
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* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt  

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
informationshanteringsplaner 

87,5 % - 67 % Ny baslinje 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar 

37,5 % 40 % 38 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, förtecknade arkiv i 
centralarkiv/kommunarkiv 
(arkiv förtecknas fortlöpande) 

31,3 % 40 % 46 % Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

37,5 % 40 % 33 % Mål ej uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 
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8.7 Bevarandeplanering och samordning 

Verksamheten ligger i fas med målen för år 2019. Sydarkivera har etablerat sig som 
arkivorganisation och deltar i såväl nationella som europeiska samarbeten. Det ger 
goda möjligheter att långsiktigt upprätthålla förbundets förmåga att på ett hållbart 
sätt säkerställa digitalt bevarande.  
 
Sydarkivera har gått med i DLM-forum (Data Lifecycle Management) som är en europeisk 
samverkansorganisation inom informationsförvaltning initierad av EU-kommissionen under 
1990-talet. Medlemskapet ger insyn i pågående projekt och möjlighet till deltagande vid 
möte, konferenser och utbildningar. Nuvarande ordförande i DLM-forum är Jan Dalsten-
Sörensen, chef för det danska Riksarkivets digitala arkiv. Med anledning av detta 
genomfördes ett besök i Köpenhamn och förbundschefen har presenterat Sydarkivera vid 
DLM:s medlemsmöte i Bern 21–22 maj.  
 
Genom DLM-forum deltar Sydarkivera i det Europeiska projektet E-ARK3 med både kunskap 
och kompetens inom digitalt bevarande som programvaror som utvecklats av förbundet och 
licensierats med öppen källkod. Projektet ersätter stor del av personalkostnaderna och även 
vissa omkostnader. Projektet E-ARK3 producerar specifikationer, programvaror, utbildningar 
med mera till det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks, 
eArchiving). Andra byggblock som är intressanta för kommande e-tjänster är eID och 
eSignatur, den svenska myndighet som ansvarar för dessa byggblock är DIGG Myndigheten 
för digital förvaltning. Sydarkiveras metadatastrateg, och i E-ARK3 projektet aktivitetsledare 
för specifikationer, deltog i projektuppstart samt DLM-forum 13–15 november vilket 
genomfördes i Helsingfors. 
 
Den bärande och centrala delen av byggblocket för e-arkiv är de specifikationer för olika 
informationsformat som arbetas fram av DILCIS Board (Digital Information LifeCycle 
Interoperability Standards Board). Sydarkivera metadatastrateg leder såväl DILCIS-board som 
arbetet med specifikationer i E-ARK3. De gemensamma specifikationerna på EU-nivå 
(Common Specification CS samt Content Information Type Specifications CITS) baseras på 
väletablerade standarder. Specifikationerna implementeras i Sverige som FGS, 
Förvaltningsgemensamma Specifikationer. Det handlar om specifikationer för att säkerställa 
interoperabilitet för överföring, långsiktigt bevarande och återanvändande av information. I 
december anordnade e-arkiv byggnadsblocket en tvådagars-konferens i Bryssel med över 
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100 deltagare från hela Europa för att informera om byggnadsblocket och dess olika 
beståndsdelar. Sydarkivera deltog med både talare och deltagare.  
 
För Sydarkiveras förbundsmedlemmar innebär engagemanget i praktiken att förbundet har 
direkt insyn och tillgång till den kompetens som behövs dels för att kravställa nya system och 
dels för att anpassa de verktyg och tjänster som hör till det digitala arkivsystemet 
(slutarkivet). Utöver detta så innebär de europeiska byggnadsblocken möjligheter för 
leverantörer att utveckla produkter som är kompatibla med varandra och som stödjer 
långsiktigt hållbar informationsförvaltning. Långsiktigt kommer detta vara till gagn för 
förbundsmedlemmarna då risken med att upphandla system som inte stödjer e-arkiv och 
digitalt bevarande och andra felsatsningar minskar. 
 
När det gäller nationella projekt har Sydarkivera under 2019 deltagit följande projekt: 

• Boverket: Får jag lov? (projektgrupp och styrgrupp) etapp 2 slutredovisades under 
verksamhetsåret. 

• Riksarkivet: FGS Databas (projektgrupp och testgrupp), alternativ 1 baserad på 
standarden ADDML skickades ut på remiss, inför nästa delprojekt (alternativ 2 Baserad på 
SIARD) har Sydarkivera en deltagare i styrgrupp. 

• Inera: Förstudie e-arkiv (referensgrupp), besök av projektledare hos Sydarkivera i 
samband med öppet studiebesök, samt återkoppling angående utkast. Förstudien har 
avrapporterats av Inera och någon ny aktivitet har inte kommunicerats.  

• Länsarkiven: Förstudie e-arkiv enskilda arkiv (referensgrupp)FJL, Inera, länsarkiven, RA 

Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner (FALK) arrangerade sin årliga konferens i 
Alvesta den 14–16 maj. I anslutning till konferensen var det ett studiebesök hos Sydarkivera. 
Under studiedagen besökte ett 100-tal personer kontoret i Alvesta. Förutom 
konferensdeltagare kom besök från Inera, R7 e-arkiv, kommunerna Karlstad, Kumla, Nacka 
och Ydre samt regionerna Blekinge, Sörmland och Uppsala. Det var en intensiv dag med 
visning av programvaror, hur det funkar med digitala arkivleveranser, information om det 
europeiska samarbetet, föredrag om hur Sydarkivera bildats och samverkansformer med 
mycket mera. 
 
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till temadag om filformat 28 mars 2019 i 
Stockholm. Temadagen arrangerades av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 
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(FAI). Sydarkivera är organisationsmedlem. Kunskapen om filformat har kommit till 
användning i arbetet med rådgivning till förbundsmedlemmarna.  
 
På FAI-konferensen 22–23 oktober deltog Sydarkivera med moderator för spår om e-
förvaltning samt två föredrag om specifikationer och om databasarkivering tillsammans med 
föreläsare bland annat från Riksarkivet.  
 
E-förvaltningsdagarna i Stockholm 9–10 oktober – Sydarkivera deltog med talare  
 
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till Ability Partners konferens om  
Framtidens arkiv och informationsförvaltning 25-26 september i Stockholm. 
 
Systeminventering har genomförts tillsammans med nya förbundsmedlemmar 2019, 
nämligen kommunerna Lomma, Mörbylånga och Nybro. Samtliga kommuner har lämnat in 
underlag till systeminventeringen. Svaren på inventeringen var i hög grad komplett även när 
det gäller verksamhetsklassning enligt VerkSAM. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Svarsfrekvens 
systeminventering, nya 
medlemmar 

100 % 100 % 100 % Mål uppfyllt 
samtliga har lämnat in 
svar. 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % 100 % Mål uppfyllt 
Samtliga svarade i tid 
eller efter överens-
kommen förlängning.  

Inkomplett inventering, 
andel tomma poster i svar 

- 40 % 3 %  Mål uppfyllt 
Obligatoriska fält i 
systemlista: system, 
kontakt, klassning 
enligt VerkSAM och 
drift (intern/extern).  

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag  

- 25 % 80 % Mål uppfyllt 
Uppföljning inventering 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

(Förbundsmedlemmar 
2015–2016) 
Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag  
(Förbundsmedlemmar 
2017–2019) 

 
- 

25 % 65 % Mål uppfyllt 
Uppföljning inventering 

Rådgivning i samband 
med upphandling, svar 
lämnas inom 2 månader 
(eller senare enligt 
önskemål från 
förbundsmedlem) 

- 80 % 80 % Målet uppfyllt 
Svar har inte alltid 
motsvarat förvänt-
ningar. Behov av 
färdiga checklistor och 
kravbilagor finns. 
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8.8 Digitala arkivleveranser 

Digitala arkivleveranser är en verksamhet som är svår att förutse och planera. Det är 
många intressenter och beroenden, både interna och externa. Verksamheten ligger 
beaktat detta rimligtvis väl i fas med planeringen. Alla mätbara mål utom ett har 
uppfyllts samtidigt som två tredjedelar av aktivitetsmålen har uppfyllts. 
Verksamhetsområdet kännetecknas fortsatt av att i hög grad vara ett område under 
utveckling, där löpande operativa aktiviteter blandas med metodutveckling.  
 
Arbetet med uttag från inaktiva journalsystem fortsätter enligt plan och årliga leveranser av 
digitala akter som förs enligt Hälso och sjukvårdslagen (HsL), Socialtjänstlagen (SoL) Lagen 
om stöd och service (LSS) har börjat bli rutin.  
 
Sydarkivera har framgångsrikt hanterat utskrift av journaler från system som saknar 
arkivmodul för uttag och där det också finns kryptering på fil- eller databasnivå med hjälp av 
en utskriftsrobot. Arkivering sker genom automatiserad utskrift till Pdf-fil. Det fungerar i 
korthet så att användargränssnittets funktioner används och en programvara ”tränas” på att 
göra utskrifter på samma sätt som en mänsklig användare. Detta är användbart i de fall som 
det inte finns ansvarig leverantör, eller leverantörer/konsulter som är villiga att göra uttag. 
Två leveranser har slutförts och ytterligare ett arbete planeras under hösten.  
 
De första pilotleveranserna när det gäller personakter och patientjournaler från aktiva 
journal/akt-system (Procapita/Lifecare och Treserva) har genomförts. Det är fortsatt 
utmaningar för många förbundsmedlemmar att komma ifatt med registervård och gallring. 
Funktioner för uttag i den här typen av system är beroende av funktioner för att hantera 
gallring. Funktionaliteten beror på att det finns tvingande bestämmelser om gallring i 
lagstiftningen (framförallt SoL), vilket omöjliggör leverans i befintligt skick. Genomförd 
gallring är därför en förutsättning för att kunna leverera information till Sydarkiveras 
bevarandeplattform. En del förbundsmedlemmar har inte upphandlat moduler för att kunna 
hantera gallring och digitalt bevarande. Intensiva insatser har genomförts när det gäller 
rådgivning och utbildning till systemförvaltare och ansvariga handläggare. 
 
Systemet BAB används av ca hälften av landets kommuner för att hantera bostads-
anpassningsbidrag. Databasarkivering enligt standarden SIARD har visats sig fungera bra i 
praktiken och de första skarpa leveranserna har tagits emot. Metodiken är en stor 
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möjliggörare för framtida leveranser av verksamhetssystem som har sin information lagrad i 
relationsdatabaser utan kryptering. När det gäller arkivering av relationsdatabaser är 
Riksarkivets projekt FGS databas och utveckling av specifikationer och öppen källkods-
produkter i europeisk samverkan en viktig framgångsfaktor. Utveckling av specifikationer, 
metoder och programvaror kommer att fortsätta i projektet E-ARK3 (se 3.7 
Bevarandeplanering och samordning). Förutom BAB har databaser från två äldre diariesystem 
arkiverats i formatet SIARD.  
 
Webbarkiveringen sker i enlighet med plan och utvecklingsinsatser har genomförts för ökad 
automatisering i flödet. Rutiner och mallar för att redovisa och kommunicera resultat har 
utarbetats. 
 
Organisation Antal Godkända 4–5 Problematiska 2–3 Misslyckade X-1 
Kommun 26 23 3 0 
Helägda bolag 69 67 0 2 
Samägda bolag/förbund 12 11 0 1 
Region 14 13 1 0 
Summa 121 114 4 3 

     
Resultatet avser insamlingen med bäst resultat för varje webbplats  

 
Nuvarande version av paketeringsverktyg visade sig under våren 2019 inte fullt ut fungera 
stabilt för större leveranser ute på plats hos förbundsmedlem. Arbete för att uppgradera 
paketeringsverktyget har därför fått prioriteras. För att inte tappa för mycket fart, har 
alternativa metoder för paketering av databaser och filkataloger på plats hos 
förbundsmedlem utarbetats. De alternativa metoderna kommer att hjälpa till med att snabba 
upp arbetet med digitala arkivleveranser. Vissa arkivleveranser har ändå påverkats, och det 
blir till följd av detta täta bokningar under hösten 2019 och viss risk för att några av de 
planerade leveranserna kan dröja in på nästa år.  
 
Sydarkivera är fortfarande okänt hos många förbundsmedlemmar. Det är inte alltid it- eller 
säkerhetsfunktioner är informerade om förbundets uppdrag och bemyndigande som 
arkivmyndighet. I förekommande fall får Sydarkivera inte åtkomst till de informationsresurser 
som behövs för att genomföra tester och uttag. Det gäller till exempel åtkomst till 
användargränssnitt eller testdatabaser för kartläggning av användargränssnitt och 
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uttagsfunktioner. Detsamma gäller för att få tillgång till databaskopior för att kunna göra 
tester. Ett flertal kontakter har tagits av vilka endast ett fåtal lett fram till att vi kunnat få del 
av testdata. Som ett led i att sprida information och förankra uppdraget hos förbunds-
medlem var det information i samband med nätverksträff för kommunledning.  
 
I dialog med styrelsen, kommundirektörer och kontaktpersoner har en modell för översiktlig 
rapportering av status i arbetet med digitala arkivleveranser arbetats fram. Från och med 
nästa år kommer därigenom information om digitala arkivleveranser att kunna presenteras 
på ett mer överblickbart sätt. Önskemål om förenklad redovisning kommer framförallt från 
kommunerna centralt (kanslier och kontaktpersoner).  
 
Utredning av digitala arkivleveranser pågår normalt sett under 1–3 år. Under tiden samlas 
utredningsmaterial in, testleveranser utförs och det sker också metodutveckling. Rapporterna 
behöver inte vara klara för att genomföra pilot-leveranser. Rapporterna från slutförda 
leveransutredningar dokumenterar bakgrund och lösningsförslag. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Slutförda leveransutredning 
ger underlag till leverans-
överenskommelse och 
lösningar för arkivleverans 

- 100 % 100 % Mål uppfyllt 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

- 75 % 95 % Mål uppfyllt 
Statistik kontroller 

Årlig insamling av externa 
webbplatser (godkända 
insamlingar) 

- 90 % 94 % Mål uppfyllt 
Sammanställning av 
resultat 

Slutföra insamling äldre 
digitalt material, förbunds-
medlemmar 2015–2017 

90 %* 100 % 65 % Mål ej uppfyllt 
Genomgång 
insamling 

Insamling äldre digitalt 
material nya förbunds-
medlemmar 

- 25 % 33 % Mål uppfyllt 
Genomgång 
insamling 

 
* Siffran är felaktig på grund av missförstånd vid rapportering 2018 
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8.9 Digitalt arkivsystem 

Verksamheten ligger i fas med planeringen och målen för 2019 är uppfyllda. För två av 
målen fanns inte metod framtagen. Försök att räkna ut baslinje har visat att det inte 
fungerar att följa upp målen såsom de är formulerade. En förklaring i text ersätter 
uppföljning av dessa mål. Arkivsystemet som infördes 2016 uppfyller de behov som 
finns under verksamhetsåret. Uppgradering till ny version av bevarandeplattformen 
genomfördes inte under året.  
 
I de fall begäran om utlämnande inkommit när det gäller överlämnat material, har det varit 
möjligt att ta fram digitala handlingar för utlämnande (undantaget de fall då handlingar varit 
gallrade enligt gallringsbeslut). Även komplexa sökningar har fungerat med gott resultat och 
önskad effektivitet.  
 
Mottagning av arkivleveranser är beroende av att leverans kan slutföras. Jämför uppföljning 
av arbetet med digitala arkivleveranser. Mottagning av digitala arkivleveranser hanteras 
fortlöpande. 
 
Sydarkivera har färdigställt en extern testbädd, i form av ett komplett datacenter med 
dedikerat nät, lagring och servermiljö. Det här blir möjliggörare för att samarbete med andra 
arkivorganisationer och olika samverkansprojekt för utvärdering av programvaror och 
verktyg. Det ger också möjligheter att utvärdera olika arkivsystem och paketeringsverktyg 
licensierade med öppen källkod. Labbet har stöd för att sätta upp valfria operativsystem och 
containerbaserade applikationer. Vinsten för Sydarkivera blir att vi får fungerade installationer 
och konfigurationer som vi direkt kan lyfta till vår produktion 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat Uppföljning och 
kommentar 

Alternativkostnad, skriva 
ut på papper  

- * * 
 
 

Se kommentar 

Minskade 
pappersutskrifter – t.ex. KS 
diarieförda handlingar 

- ** ** Se kommentar 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat Uppföljning och 
kommentar 

Kontroll av integritet  
 

100 %  100 % Mål uppfyllt 
Automatiserad kontroll 
av alla överförda 
informationspaket 

Hantering av åtgärder, 
förlust information 

  0 % 0 % Mål uppfyllt 
Inga förluster har 
inträffat 

Verifiering av 
lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

  0 % fel 0 % fel Mål uppfyllt 
Metod kontroll backup-
band 

Hämta fram handlingar 
som ska lämnas ut  

- Inom 2 
dygn 

Inom 1 
dygn 

Mål uppfyllt 
Uppföljning 
förfrågningsenkät 
hösten 2019 

 
* Förvaltningen har räknat på och utrett möjliga jämförelser när det gäller besparingar. Den 
tydligaste jämförelsen är uppskattad tid att genomföra uttag från databas manuellt genom 
utskrift på papper mot uttag med hjälp av automatiserade rutiner. 

Det skulle ta omkring 3 årsarbetstider att manuellt på papper skriva ut de 68 000 dokument 
eller ärenden som överförts till Sydarkivera 2019 och paketera dessa för arkivering. (Vi har 
räknat med 5 minuter per dokument/ärende, adderat tid för oförutsedda saker såsom 
problem med åtkomst till skrivare och dylikt samt räknat bort semester). 

Motsvarande arbetstid för att ta ut och överföra uttag från databaser digitalt är ungefär 3 
månader (effektiv tid), det vill säga omkring 10 % av tiden jämfört med manuella utskrifter. 

Det som tillkommer när det gäller digitalt bevarande är till exempel utredning och 
framtagande av lösningsförslag, utveckling metoder och verktyg, handläggningen av de 
digitala arkivleveranserna, förberedelser genom utbildning, rådgivning och handledning av all 
personal delaktiga i överföringen såväl hos kommunalförbundet som medlemmarna. En 
leveransutredning tar ungefär 1 månad effektiv tid per utredning, i kalendertid med ledtider 
med mera kan det ta 1–3 år innan en utredning är klar. Det innebär att den första 
överföringen kostar mer än andra för samma system, men samma metodik kommer att 
återanvändas vid överföringar från samma system hos andra medlemmar. Sydarkivera avser 



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
45 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

att prioritera att få ned ledtiderna, genom bland annat effektivare kunskapsöverföring och 
erfarenhetsåtervinning inom förbundet.  

 
** Förfrågan ställdes till centralarkiv/kommunarkiv att mäta tillväxten i arkivet avseende 
Kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Idén är att mängden handlingar på papper bör 
minska i takt med ökad digitalisering i verksamheten och större tillit till ärende- och 
dokumenthanteringssystemen. Drygt en fjärdedel besvarade förfrågan. Det visade sig att det 
är olika leveranspolicy i kommunerna där diarieförda handlingar slutarkiveras efter 2–10 år. 
Det blir en fördröjning på 5–10 år innan mätningen får genomslag. Förslag är att avvakta till 
efter Sydarkiveras verksamhet med analoga arkiv har flyttat till planerade nya depåer i Bräkne 
Hoby, då finns förbättrade möjligheter mäta tillväxt i de analoga arkiven.   
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8.10 Arkivvård  

Verksamheten ligger i allt väsentligt i fas med planering. 
 
Bevarandesystemet har varit tillgängligt för att kunna hantera utlämnande av allmänna 
handlingar inom ett dygn från att begäran kommer in. Vanligtvis har det varit möjligt att 
lämna svar inom någon timme från det att arbetet påbörjats. Det har endast varit en handfull 
frågor som har kommit in under året.  
 
Förvaltningen har arbetat med att tillskapa historiska Microsoft-miljö, från mitten av 90-talet 
fram tills idag. Det har varit ett arbete som har stött på många utmaningar. Under arbetet har 
kontakt tagits med Microsofts större återförsäljare för att efterhöra möjlighet att köpa äldre 
licenser.  
 
Arbete har påbörjats med att förbättra kontinuitet när det gäller verktyg för digitala 
arkivleveranser. Bland annat genom redundans när det gäller bärbara datorer för att hämta 
digitala arkivleveransser och alternativa paketeringsverktyg för olika behov.  
 
Uppdaterad riskanalys avseende teknik/säkerhet som har genomförts. Egenkontroll hanteras 
med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - Audit and certification of 
trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte någon nationell certifiering att 
tillgå. För att upprätthålla en fortsatt god säkerhet fortsätter arbetet med dokumentation av 
system, processer och rutiner, vilket finns i verksamhetsplan 2019–2021.Det finns ett behov 
av att förbättra redundans för elförsörjning. Även om informationen är säkrad genom flera 
depåer, så är det viktigt för kontinuitet och hållbarhet att inte onödiga resurser behöver 
användas för felsökning, reparation och nyanskaffningar. Eftersom depåerna är helt åtskilda 
från internet så har bevarandesystemet inte utsatts för intrångsförsök.  
 
En plattform för att hantera digital arkivvård (Archival Processing Platform, APP) har utvecklats 
och används i produktionen från och med 2019. Programvaran är licensierad som öppen 
källkod. Sydarkivera har meddelat intresse av att delta med APP i den programvaruportfölj 
som ingår i det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks, 
eArchiving). APP stödjer arbetet med att validera och formatera de filer som ingår i de 
digitala arkivleveranserna efter aktuell leveransöverenskommelse med egenskaperna 
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• Förenklar användandet av komplexa verktyg med användarvänligt gränssnitt 
• Serialiserar operationer, små som stora jobb, på informationspaket för att minimera 

manuella insatser. 
• Programvaran stödjer tillägg av godtyckliga verktyg efterhand nya behov uppstår, ett 

arbete som kan utföras av Sydarkiveras systemadministratörer. 
• Arkitekturen bygger på containerbaserade mikrotjänster, för att på ett standardiserat 

sätt snabb installera nya verktyg. 

Exempel på operationer som APP kan utföra inledningsvis 

• Normalisera filstrukturer med avseende på filnamn och katalognamn, ersätter 
specialtecken och svenska tecken till sin motsvarighet 

• Identifiera filformat, i syfte att validera leveransen och efter utförda operationer som 
exempelvis konverteringar till nya format. 

• Konvertera ett stort antal filtyper till bevarandeformat, exempelvis till Pdf/A 
• Beräkna checksummor på filer, enligt md5 algoritmen. 
• Tillägg av godtyckliga skript eller enstaka kommandon, så kallade oneliners i 

linuxmiljö. 

Den wiki som har installerats för handboken på webben, kommer även att fungera som 
kunskapsbank för bevarandetjänsterna.  
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering 
 

CheckARK (uppfyllnadsgrad) - 35 % - Utvärdering 
slutförs först 2020 
på grund av 
personalförändring.  
Resultatet är därför 
inte framräknat. 
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9 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster är produkter som inte faller inom ramen för medlemsavgiften. 
Målsättningen är att samtliga produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med 
full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad 
utvärdering bör ske under varje mandatperiod.  

9.1 Nya anslutande tjänster 

Utredningsarbetet med nya anslutande tjänster har prioriterats ner på grund av fokus 
på leveranser inom bastjänsterna och redan avtalade åtagande om anslutande tjänst. 
Aktivitetsmålen för 2019 har därför endast delvis uppfyllt. För att utveckla Sydarkivera 
och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har förbundsfullmäktige beslutat 
att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande tjänster. 
 
Av de 260 000 kr (1 % av budget) har uppskattningsvis 30 % använts för att utreda nya 
anslutande tjänster (tid och samt kostnader för utrustning i samband med samarbetsprojekt 
med Ljungby kommunarkiv). 

9.1.1 Digitisering analoga arkiv  

2019 genomfördes ett projekt tillsammans med kommunarkivet i Ljungby. Kommunarkivet 
har en befintlig verksamhet för att digitisera arkivhandlingar som de ville utveckla. 
Sydarkivera hade behov av att utreda förutsättningar för digitisera analogt material som 
anslutande tjänst. Enligt projektdirektiv skulle Ljungby kommun stå för digitaliseringsarbete 
och Sydarkivera för digitaliseringsutrustning och testmaterial.  Testmaterial har identifierats 
och samlats in. Arbetet med att hitta lämplig digitaliseringsutrustning för storbildskanner 
eller mikrofilmsskanner enligt kommunarkivets behov drog ut på tiden vilket påverkade 
testverksamheten i Ljungby. Projektet kommer att redovisas i en kortare rapport för 
erfarenhetsåtervinning, då arbetet inte fullt ut genomförts enligt plan. 
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9.1.2 Menprövning vid utlämnande allmän handling 

I samband med tillsyn, besök hos förbundsmedlemmar och regionala träffar har behov av 
praktiskt stöd när det gäller menprövning i samband med utlämnande av allmän handling 
hos förbundsmedlem identifierats. Utredning nedprioriterades 2019. 

9.1.3 På-plats-stöd, förbundsmedlemmars arkiv 

Det finns en växande efterfrågan om hjälp med praktiskt arbete med att städa närarkiv, göra 
dokumenthanteringsplaner och annat arkivarbete hos förbundsmedlemmarnas förvaltningar, 
bolag och centrala arkiv. En utredning/behovsanalys behöver genomföras för att säkra 
bemanning och kvalitet 2020 och framåt. Utredning nedprioriterades 2019. 

9.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Den löpande verksamheten med ordning, förtecknande och utlämnande av allmänna 
handlingar fungerar väl. Utlämnande av allmän handling hanteras väl inom vad som 
är förväntad servicenivå. Vissa aktivitetsmål har inte uppfyllts på grund av 
omprioriteringar och externa beroenden. 
 
Under året har personalen hanterat omkring 2000 förfrågningar från forskare, allmänheten 
och de kommunala förvaltningarna. Ett enkelt formulär för statistik för utlämnande från 
överlämnade arkiv har tagits fram för att kunna följa upp antal och ledtider. Majoriteten av 
utlämnandet sker samma dag. Endast ett få tal tar längre tid. Framför allt socialärenden som 
kräver omfattande sekretessgranskning. Inga beslut har överklagats under 2019. 
 
Det finns bemanning för att hantera de analoga arkiven som överlämnats till Sydarkivera. Det 
har varit möjligt att säkra upp verksamheten på samtliga arbetsställen. Verksamheten bedrivs 
enligt etablerade rutiner och metoder för långsiktigt bevarande av handlingar på papper. I 
Karlskrona pågår intensivt arbete med att förteckna gamla leveranser sedan 20 år tillbaka.  
 
En utredning genomförts tillsammans med Blekingearkivet för att ta fram rutiner och 
förhållningssätt angående hanteringen av enskilda arkiv.   
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Ronneby kommun har förankrat byggnationen i den politiska organisationen och har 
påbörjat projekteringen.  
 
Verksamheten har därigenom bedrivits för att uppfylla de övergripande målen:  

• Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få samma 
möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv till en rimlig 
kostnad.  

• Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern 
teknik. 

• Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt och tillgång till 
olika specialistkompetenser inom analoga arkiv.  

• Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 
gemensamma arkivdepåer.  

• Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en 
arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet 
med tillgång till olika kompetenser inom organisationen. 

• Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera 
och kontinuitet i handläggningen.  

• Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.  
 
Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering och 
kommentar 

Handläggningstid för 
utlämnande 

- 2 dagar 2 dagar Mål uppfyllt 
Analys av statistik av 
ärenden hanterande 
utlämnande (förfrågnings-
formulär hösten 2019) 

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat 
beslutet 

- 0 0 Mål uppfyllt 
Inga beslut har överklagats 
under 2019. 
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9.3 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv 
9.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa 
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst 
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

• Karlshamns bostadsbolag – upprätta informationshanteringsplan – klart 
• Lomma kommun 20% allmän rådgivning - slutfört augusti 2019 
• ÖGRAB, Östra Göinge kommun, två dagar, klart 

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021. 

9.3.2 Vård analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda 
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En långsiktig 
översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild analys behöver 
genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

• OKAB - Ordna och förteckna arkiv - pågående 
• Östra Göinge, Skolarkiv – klart 

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021.  
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9.4 Gemensamt dataskyddsombud 

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och 
har under 2019 utvärderats. Som ett resultat av utvärderingen har en ny prismodell och 
ny avtalstid antagits. Verksamheten har genomförts enligt plan och alla mål för 2019 
är uppfyllda förutom att göra en eller två utbildningsfilmer.  
 
Följande organisationer var anslutna till tjänsten vid 2019 års början: 
 
AB Karlskronahem 
AB Ronneby Industrifastigheter 
Alvesta kommun 
Borgholms kommun 
Bromölla kommun 
Cura Individutveckling 
Karlshamns kommun 
Kruthusen Företagsfastigheter 
Lessebo kommun 
Markaryds kommun 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Mörbylånga kommun 

Osby kommun 
Oskarshamns kommun 
Ronneby kommun 
Ronneby Miljö och teknik AB 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Smålandshamnar AB 
Tingsryds kommun 
Vadstena kommun 
Ölands kommunalförbund 
Östra Göinge kommun 
Östra Göinge Renhållnings AB 

 
Följande organisationer har anslutit under 2019: 
 
AB Lessebohus 
Borgholm Energi AB 
Byggebo i Oskarshamn aktiebolag 

Högsby kommun 
Region Blekinge 
Räddningstjänst Östra Blekinge 

 
Nätverksträffar för dataskyddssamordnare har införts från och med 2019 och under året är 
samtliga sex nätverksträffar genomförda med överlag godkända omdömen. Efter önskemål 
om byte av veckodag genomfördes nätverksträffarna på onsdagar istället för tisdagar under 
hösten 2019. Närvaron har varit relativt god, men det är önskvärt att närvaron hade varit 
ännu större. 
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Råd och stöd i dataskyddsfrågor genomförs i första hand via e-post, telefonmöten, 
Skypemöten, men också på plats i samband med utbildningar och träffar.  
 
Det finns en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. I samband med personuppgifts-
incidenter finns dataskyddsteamet tillgängligt för rådgivning genom främst informations-
säkerhetsspecialisten i så stor utsträckning som möjligt. Många har efterfrågat rådgivning för 
att kunna göra risk- och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar. 
 
Dataskyddsteamet har genomfört grundutbildning på plats hos de parter som uttryckt behov 
av det under året. Om möjligt har dessa utbildningar på plats samplanerats med kommunala 
bolag och kommunalförbund tillsammans med kommunen.  
 
Följande parter har fått grundutbildning på plats: 

• Cura Individutveckling 
• Markaryds kommun 
• Ronneby kommun 
• AB Ronneby Industrifastigheter 
• Ronneby Miljö och teknik AB 
• Vadstena kommun 
• Östra Göinge kommun 
• Östra Göinge Renhållnings AB 

 
Dataskyddsteamet hade inbokade grundutbildningar hos Karlshamns kommun och Högsby 
kommun, men dessa ställdes in på begäran av kommunerna. 
 
Vad gäller mallar och dokument har dataskyddsteamet tagit fram handledningar för att 
hjälpa organisationerna med hur man praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva 
förordningen. Handledningarna är gjorda i fyra delar där första delen riktar sig till högsta 
ledningen, andra delen riktar sig till förvaltningsledningen, tredje delen riktar sig till 
dataskyddssamordnare/dataskyddsredogörare och fjärde delen riktar sig till 
kärnverksamheterna.  
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Dataskyddsteamet har tagit fram mall för delegationsordning enligt GDPR samt mallar för 
övergripande dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd, integritetspolicy, begäran om 
registerutdrag och beslut om registerutdrag. Samtliga dessa mallar och dokument finns 
tillgängliga via Sydarkiveras hemsida under rubriken ”Handbok på webben” och på Yammer. 
Mallarna behöver anpassas till respektive verksamhet för att kunna antas.  
 
När det gäller personuppgiftsbiträdesavtal har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i 
samarbete med Inera och Kommentus tagit fram mallar som bör användas av kommuner och 
regioner. Mallar för datadelningsavtal och datadelningsöverenskommelser anpassade för 
kommunal verksamhet håller på att tas fram, men behöver fortsätta arbetas på under 2020. 
 
Under 2019 har dataskyddsteamet deltagit i flera konferenser och träffar, bland annat Forum 
för dataskydds möte i Växjö, deltagit och hållit föredrag om gallring på Forum för dataskydds 
möte i Göteborg, deltagit i Datainspektionens konferens om Ett år med GDPR, deltagit i 
Forum för Dataskydds nationella konferens Nordic Privacy Arena 2019 och hållit föredrag om 
Sydarkiveras tjänst som gemensamt dataskyddsombud på eFörvaltningsdagarna i Stockholm.  
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Intervall Uppföljning och 
kommentar 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

- 75 % 70 % Mål ej uppfyllt 
Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar dataskydd 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3.5 
 

4,2 Mål uppfyllt 
Kursutvärdering 
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Uppföljning aktivitetsmål 
 

ADMINISTRATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Styrande dokument – påbörja arbetet 

med att ta fram riktlinjer och 
instruktioner med utgångspunkt från 
förbundspolicyn. 

Mål uppfyllt 
 

 Intern utbildning för rollerna 
nämndsekreterare, registrator och 
handläggare i LEX - digitalt dokument- 
och ärendehanteringssystem med stöd 
för nämndadministration.  

Mål uppfyllt 
 

 Införa digital nämndadministration med 
distribution av digitala möteshandlingar 
via ärende- och 
dokumenthanteringssystemet 

Mål endast delvis uppfyllt 
Systemet är uppgraderat och konfigurerat 
för att stödja digital distribution. Lansering 
uppskjuten till våren 2020. 

 Klara, ett arkivförteckningssystem för 
arkivhandlingar. 

Mål uppfyllt 
 

 Införa VISMA ekonomi, ett system för att 
öka uppföljning och redovisning av 
ekonomin.  

Mål uppfyllt 
 

 Anskaffning av programvara för att 
samordna, tydliggöra och 
tillgängliggöra planering av förbundets 
interna och externa aktiviteter så som 
nätverksträffar, sammanträden, 
workshopar mm (årshjulet) 

Mål uppfyllt 
 

 Lagringsnoder och säker anslutning för 
kontorsnät och hemmakontor.  

Mål uppfyllt 
 

 Eventuell uppgradering av 
verksamhetssystem för 
informationsredovisning (Visalfa) 

Mål uppfyllt 
Beslut att uppgradera för interna behov 

 Upphandling av utrustning som 
möjliggör sammanträden på distans. 

Mål uppfyllt 
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ADMINISTRATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Rekrytering av utvecklare för tjänsterna 

digitalt arkivsystem och digitala 
arkivleveranser.  

Mål uppfyllt 
 

 Utbildning för nya anställda. Mål uppfyllt 
Genomfördes 2019-03-01 

 Del 1 av utbildning för politiker   Mål uppfyllt 
Genomfördes 2019-04-05 

 Nätverksträff för kommundirektörer Mål uppfyllt 
2019-04-05 (6 deltagare, max 30) 

 Personalen har även deltagit vid olika 
utbildningstillfällen inom ramen för 
bastjänst. 

Mål uppfyllt 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Kvalitetsgranska överklagade beslut om 

utlämnade, där domstol ändrar beslutet. 
Mål uppfyllt 
Inga överklaganden har kommit in under 
2019. 

 Utarbeta gemensamma rutiner och 
mallar för utlämnande oberoende om 
det är analogt eller digitalt. 

Mål uppfyllt 
Förfrågningsenkäter, checklistor och 
flödesscheman är framtagna. Sidorna i 
handboken om utlämnande av allmän 
handling är publicerade. 

 Utarbeta former för samordning av 
utlämnande av allmän handling i de fall 
då medlemskommunerna ansvarar för 
det analoga arkivet. 

Mål endast delvis uppfyllt 
Arbete återstår med att slutföra 
dokumentation.  
Fortsatt arbete tillsammans med 
förbundsmedlemmarnas arkivarier 2020. 

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet central administration, trygghet 
och säkerhet (2018): 
Slutföra tillsynsbesök som inte kunde bokas 
in 2018  

Mål uppfyllt 
 

 Bromölla Räddningstjänst Genomfört 2019-01-17 
 Östra Göinge, Räddningstjänst Har avböjt på grund av att de måste reda ut 

saker på hemma plan. 
 Höör, central administration Genomfört 2019-01-24 
 Karlskrona, central administration Genomfört 2019-02-07 
 Sammanställa tillsynsrapport för 

genomförd tillsyn 2018 avseende 
verksamhetsområdena central 
administration samt trygghet och 
säkerhet (inkluderande räddningstjänst). 

Mål uppfyllt 
Rapporten redovisades för 
Förbundsstyrelsen 2019-05-17 (§ 16) 

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan (2019): 
Genomföra kommunbesök hos samtliga 
förbundsmedlemmar för att genomföra 
tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan. 

Mål till största delen uppfyllt 
Vi ligger bra till, många besök har 
genomförts och flera är bokade till hösten. 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Alvesta Genomfört 2019-11-22 
 Borgholm Genomfört 2019-10-02 
 Bromölla  Genomfört 2019-05-17 
 Cura individ Genomfört 2019-10-28 
 Eslöv Genomfört 2019-02-14 
 Hässleholm Genomfört 2019-04-25  
 Höör Genomfört 2019-04-12 
 Karlskrona Genomfört 2019-11-12 
 Karlshamn Planerades till hösten 2019, men 

genomfördes 2020-01-22 
 Lessebo Genomfört 2019-11-21 
 Ljungby Genomfört 2019-10-01 
 Lomma Genomfört 2019-11-26 
 Markaryd Genomfört 2019-10-14 
 Mörbylånga Genomfört 2019-09-09 
 Nybro Genomfört 2019-11-04 
 Olofström Genomfört 2019-05-14 
 Osby Genomfört 2019-05-09 
 Oskarshamn Genomfört 2019-01-10 
 Region Blekinge Genomfört 2019-11-28 
 Ronneby Genomfört 2019-10-10 
 Tingsryd Genomfört 2019-09-17 
 Vadstena Genomfört 2019-04-25 
 Vellinge Genomfört 2019-05-28 
 Vimmerby Genomfört 2019-01-24 
 Åtvidaberg Genomfört 2019-03-28 
 Östra Göinge Genomfört 2019-09-25 
Självvärdering – informationsförvaltning och arkiv 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Distribuera enkät för självvärdering till 

arkivansvariga och enkät för utvärdering 
till arkivombud. De är en första omgång 
för test/utvärdering av metod för tillsyn.  

Mål uppfyllt 
Publicerad via handboken på webben. I 
samband med tillsynsbesök uppmanas 
berörda förvaltningar att använda 
enkäterna. 

 Vid behov återkoppla med rådgivning 
till de arkivansvariga som besvarat 
enkäten. 

Mål uppfyllt 
Medlemssamordnare har tillgång till 
enkätsvaren. Hanteras fortlöpande. 

Checklista för arkivlokaler  70 svar (31 vid delåret).  
Självvärdering för arkivansvarig  17 svar (8 vid delåret).  
Utvärdering för arkivombud  68 svar (31 vid delåret). Enkäten är anonym. 
Riktlinjer för informationsförvaltning och arkiv 
 Juridisk utredning kring vilka handlingar 

som måste bevaras på papper.  
Mål delvis uppfyllt.  
Utkastet har varit ute på remiss. Resultatet 
från remissen bearbetas.  
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
Grundutbildning i Alvesta: 
 Erbjuda grundutbildning en gång per år 

på plats i Alvesta: 
Mål uppfyllt 
 

 Arkiv och informationshantering 2019-05-08 (7 deltagare/max 16) 
 E-arkiv och digital 

informationshantering 
2019-05-09 (11 deltagare/max 16) 
 

 Registratur och diarieföring 2019-05-10 (25 deltagare/inget max) 
Webbutbildningar 
 Erbjuda webbutbildningar, uppdelat på 

flera kortare pass 
Mål uppfyllt 
 

 Webbutbildningar (pilot),  
(november-februari 2018/2019) 

Genomförda med ca 35–40 deltagare totalt. 
Flera vid samma uppkoppling. 

 Webbutbildningar,  
(november-februari 2019/2020) 

Genomfört enligt plan med ca 25–30 
deltagare/tillfälle. 

Intensivutbildningar  
 Erbjuda intensivutbildningar på plats 

hos de förbundsmedlemmar som 
anslutit 2019 

Mål uppfyllt 
 

 Lomma 
 Mörbylånga 
 Mörbylånga (extra via webben) 
 Nybro 
 Region Blekinge, Karlshamn (extra) 
 Region Blekinge, Karlskrona 
 Region Blekinge, Karlskrona (extra) 

2019-09-12 (12 deltagare/max 70) 
2019-09-25 (26 deltagare/max 40) 
2019-10-23 (för ledningsgruppen) 
2019-09-26 (120 deltagare/max 150) 
2019-09-17 (10 deltagare/max 70) 
2019-09-18 (36 deltagare/max 60) 
2019-09-19 (29 deltagare/max 60) 

 Intensivutbildningar på lämpliga 
geografiska platser utifrån 
förbundsmedlemmarnas behov och 
önskemål. 

Mål delvis uppfyllt. 
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Gnesta 
 Oskarshamn 
 Hässleholm 
 Bräkne-Hoby 

2019-04-11 (68 deltagare/max 80) 
2019-04-24 (ca 40–45 deltagare) 
Inställd p g a för få anmälda 
Bokad 2019-10-23 (1 deltagare – p.ga. sena 
avbokningar. Genomfördes ändå eftersom 
ny kursledare behövde prova materialet) 

Specialistutbildningar 
 Erbjuda specialistutbildningar 3 

offentlighet- och sekretess och en om 
kommunallagen 

Mål uppfyllt 
Extra utbildningar har genomförts om 
hemliga handlingar. 

 Offentlighet och sekretess 
 Offentlighet och sekretess 
 Hemliga handlingar (extra) 
 Kommunallagen  
 Hemliga handlingar (extra) 
 Offentlighet och sekretess, Oskarshamn 

2019-01-31 (57 deltagare/max 60). 
2019-04-01 (52 deltagare/max 60). 
2019-05-08 (74 deltagare/max 85).  
2019-09-05 (7 deltagare/max 60) 
2019-10-18 (36 deltagare/max 85) 
2019-10-24 (24 deltagare/max 60) 

Korta informationsfilmer via Handboken på webben 
 Producera 3–5 informationsfilmer med 

koppling till den webbaserade 
handboken 

Mål uppfyllt 
 

 Arkivbeskrivning 
 Arkivombud 
 Gallring 
 Lämna ut allmänna handlingar 
- Informationskartläggning 
 Riskbedömning (informationssäkerhet) 
 Yammer 

Publicerad februari 2019 
Publicerad maj 2019 
Publicerad januari 2019 
Publicerad januari 2019 
Arbetet har avbrutits pga förändrade behov. 
Inväntar manus 
Publicerad september 2019  

Handböcker och mallar 
 Slutföra och distribuera handböcker och 

mallar 
Mål delvis uppfyllt 

 Förteckna analoga arkiv 
 Checklista förbereda arkivleverans 
 Upprätta informationshanteringsplan 

Klar och utlagd på Yammer 
Klar och utlagd på Handboken på webben 
Klar och utlagd på Yammer 
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
- Översyn av framtagna handböcker för 

arkiv och informationshantering – Hälsa 
och socialt stöd 

Nedprioriteras på grund av att resurser 
behövs för att hantera digitala 
arkivleveranser. 

Handbok på webben 
 Första version av webbaserad handbok 

om informationsförvaltning och arkiv 
Mål uppfyllt 
Publicerad på www.sydarkivera.se. 

 

  

http://www.sydarkivera.se/
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
Rådgivning  
 Rutiner för att hantera frågor från 

förbundsmedlemmarna och se till så att 
vanliga frågor/svar publiceras på 
webben. 

Målet är uppfyllt  
Ny förbättrad FAQ. Rutiner för uppdatering 
av Wikin i samband med träffar. 

Nätverksträffar på plats i Alvesta: Målet för 2019 är uppfyllt 
 Genomföra planerade nätverksträffar på 

plats i Alvesta 
 

 Arkivträff, tema arkivredovisning 2019-02-07 (10 deltagare, max 40) Temadag 
med Riksarkivet flyttades på grund av 
förhinder till träffen i juni. 

 Kultur och fritid, kommunikatörer 2019-03-14 (22 deltagare, inget max) 
Tema e-plikt med Kungliga biblioteket  

 Vård och omsorg, socialt och 
ekonomiskt stöd  

2019-03-21 (30 deltagare, inget max) 
Tema mellanarkiv med R7e-arkiv 

 Bygg, miljö, teknik 2019-05-23 (22 deltagare, inget max) 
Tema mellanarkiv: goda exempel 
bygglovsarkiv 

 Arkivträff 2019-06-13 (26 deltagare, max 40) 
Tema arkivredovisning med Riksarkivet 

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-09-11 (9 deltagare, max 20) 
 Kommunledning/central förvaltning 2019-10-10 (33 deltagare, max 40) 

Externa deltagare: Office 365 och 
Systemkarta 

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-10-16 (11 deltagare, max 20) 
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)  2019-11-13 (11 deltagare, max 20) 
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-12-11 (6 deltagare, max 20) 
 Arkivträff Inställd, ersatt av arkivarbetsträff 
 Räddningstjänsten 2019-10-02 (7 deltagare, max 25) 
Nodträffar - Regionala träffar i de olika regionerna: 
- Genomföra planerade nodträffar Mål ej uppfyllt 
 Alvesta Inställd på grund av för få deltagare 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Hässleholm  Inställd på grund av för få deltagare 
 Vimmerby  Inställd på grund av för få deltagare 
 
Temadagar och konferenser: 
Genomföra planerade event                              Mål uppfyllt 
 Registratorskonferens 2019-09-19 (57 deltagare, max 70) 
 Temadag informationssäkerhet med Fia 

Ewald 
2019-10-17 (53 deltagare, max 70) 

Nätverk på webben (Yammer)  
 Översyn när det gäller grupper på 

Sydarkiveras nätverk på webben för 
bättre samstämmighet med paketering 
av nätverksträffar. 

Mål uppfyllt 
Sammanslagning av grupper genomgång av 
namngivning och deltagare med mera. 

 Moderera nätverket VerkSAM på 
Yammer och rensa inaktiva konton 

Mål uppfyllt 
 

Informationskartläggning, fokus Skolan: 
Genomföra informationskartläggning inom 
Skolan 

Mål uppfyllt 
 

 Trygghet och säkerhet (extra) 2019-02-12 (8 deltagare, max 25) 
 Grundskola, fritids, grundsärskola 2019-02-26 (47 deltagare, max 60) 
 Gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenskola 
2019-03-19 (27 deltagare, max 25) 

 Elevhälsa och elevhälsovård 2019-03-26 (23 deltagare, max 50) 
- Gemensamma arbetsdag, skolan Tillfället slogs ihop med 2019-11-12 
 Gemensamma arbetsdag, skolan 2019-11-12 (12 deltagare, max 40) 
 Gemensamma arbetsdag, skolan 2019-11-19 (11 deltagare, max 40) 
 Gör det själv-kit” för informations-

kartläggning på hemmaplan 
Mål delvis uppfyllt 
Handboken för att upprätta informations-
hanteringsplan är klar och publicerad.  

Användarträffar VerkSAM Arkivredovisning i Hässleholm: 
Genomföra användarträffar VerkSAM 
Arkivredovisning 

Mål uppfyllt. 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Användarträff VerkSAM 2019-01-31 (16 deltagare, max 25). Extra 

insatt möte. 
 Användarträff VerkSAM 2019-04-23 (14 deltagare, max 30) 
 Användarträff VerkSAM 2019-12-03 (10 deltagare, max 10) 

 
Mallar och instruktioner för VerkSAM arkivredovisning: 
 Ny version VerkSAM Plan 1.5 Mål uppfyllt 
 Instruktion VerkSAM Plan Mål ej uppfyllt 

Arbetet har senare lagts på grund av det 
nya konceptet med arkivarbetsträffar. 

 Uppstartsmöte – behov av omtag när 
det gäller konceptet VerkSAM 
Arkivredovisning 

Mål ej uppfyllt.  
Arbetet har senare lagts på grund av nytt 
konceptet för nätverksträffar under 2020. 
Planen är att på ett mer aktivt sätt använda 
nätverksträffarna för att arbeta med och 
uppdatera VerkSAM Plan.  

 Planera omtag ”VerkSAM 
Arkivredovisning 2” inför 2020 

Mål uppfyllt 
Planering har påbörjats för aktiviteter 2020. 
Bland annat i samband med nätverksträffar. 

Årshjul 
 Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 

2020 
Mål uppfyllt 

 
  



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
15 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

TILLGÄNGLIGHET TILL ARKIVINFORMATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Förteckna överlämnade digitala 

arkivleveranser. 
Mål delvis uppfyllt. 
Arkivförteckningssystem har införts. 
Överlämnade arkiv förtecknas efter 
leveransgodkännande. 

 Skapa förutsättningar för leverans till 
Nationella ArkivDatabasen (NAD). 

Mål uppfyllt 
Riksarkivet har bjudits in till arkivträff. 
Sydarkiveras arkivförteckningssystem har 
stöd för leverans till NAD.  

 Sätta upp grundplattform för externa 
tjänster 

Mål uppfyllt 
 

 Ta fram förslag till lösning för att dela ut 
insamlad webb så att webbarkivet blir 
tillgängligt från kommunarkiven och 
Sydarkiveras noder 

Mål uppfyllt 
Uppdragsbeskrivning med krav-lista är 
beslutad. Egenutvecklad portal för 
inloggning och visningsprogram öppen 
källkod. 

- Tillgängliggöra insamlad webb för 
förbundsmedlemmarna, åtkomst via 
kommunarkiven 

Målet ej uppfyllt  
Arbetet med utveckling är pausat på grund 
av förändringar på personalsidan. 
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅRET 2019 
Externa projekt och FGS utveckling:  
 Riksarkivets projekt för att utveckla FGS 

Databas, delta i styrgrupp och 
arbetsgrupp.  

Projektet kommer att förlängas. 
Gemensam extern labbmiljö har tillskapats 
för deltagare i projektet. Programvaror med 
stöd för att skapa och kontrollera SIARD-
paket har installerats.  

 Tillhandahålla testdata och arbetsplats 
för projekt för metodutveckling för 
gallring och bevarande av 
relationsdatabaser som genomförs i 
form av examensarbete (student vid 
Blekinge tekniska högskola). 

Mål uppfyllt 
Arbetet resulterade i masteruppsats från 
Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen 
för programvaruteknik: Automated Culling 
of Data in a Relational Database for 
Archiving (Simon Nilsson) 

 Boverkets projekt Får jag lov? (digitala 
bygglov), delta i styrgrupp och 
arbetspaketet Arkiv, AP 4.  

Mål uppfyllt 
 

Systeminventering 
 Färdigställa och publicera Rapport 

Systeminventering 2018.    
Mål uppfyllt 
Redovisning i samband med förbunds-
styrelsens sammanträde 2019-05-17.  

 Genomföra systeminventering hos nya 
förbundsmedlemmar. 

Mål uppfyllt 
Inventeringen är genomför. Rapport 
beräknas vara klar Q1 2020. 

 Fortsätta arbetet med system-
inventering hos de kommunala bolagen.  

Mål uppfyllt 
Handläggare har varit i kontakt med i stort 
alla 50-tal bolag. Arbetet förväntas fortsätta 
in på 2020. 

 Se över och eventuellt förbättra och 
utveckla metodiken för system-
inventering. Samordning av 
gemensamma mallar, former för 
kommunikation och uppföljning med 
mera. 

Mål uppfyllt 
Presentation av nationell portal för 
systemkarta i samband med nätverksträff 
för kommunledning. Diskussion kring att 
ansluta till portalen, positiva reaktioner från 
deltagare. 
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅRET 2019 
Externa projekt och FGS utveckling:  

 
Inriktningsbeslut – digitala arkivleveranser: 
Sammanställa beslutsunderlag för 
inriktningsbeslut när det gäller digitala 
arkivleveranser. Inriktningsbesluten fungerar 
som direktiv för att starta upp nya 
leveransutredningar.  

Mål uppfyllt 

 Audio och video-upptagningar Beslut i förbundsstyrelsen 
 Dokument och foton i filkatalog Beslut i förbundsstyrelsen 
 Personalinformation (”lönelistor”) Beslut i förbundsstyrelsen 
 Ärende- och dokumenthantering Beslut i förbundsstyrelsen 
Råd och stöd till systemförvaltare:  
 Starta upp nätverk för systemförvaltare. Mål uppfyllt 

Nätverksträff genomfördes 2019-11-21  
 Sammanställa information med tips och 

råd inför upphandling att publicera i 
handbok på webben.  

Målet delvis uppfyllt 
Arbetet har påbörjats.  
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER - ÖVERGRIPANDE 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Översiktlig leveransrapport 

med beskrivning av status i 
pågående leveransprojekt, 
hinder samt förslag till 
lösningar. 

Mål uppfyllt 
Prototyp har producerats för att skapa överblick över 
status i arbetet med olika leveranstyper och per 
förbundsmedlem. Leveransrapport 2019 har redovisats 
muntligt och diskuterats i.   
 

 
 

DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 
Slutföra leveransutredningar:  
 Asynja – Journalsystem 

personalhälsovård 
Mål uppfyllt 
Inväntar kompletterande uppgifter efter beställning av 
uttag och testleverans. 

 Infosoc – 
Ärendehanteringssystem inom 
socialt stöd  

Mål ej uppfyllt 
Lösning är framtagen och den dokumentation som 
behövs har samlats in. Korrektur och komplettering av 
rapport efter synpunkter kvarstår. Slutförande har 
prioriterats ner för att fokusera på digitala 
arkivleveranser.  

 Isox - 
Ärendehanteringssystem inom 
socialt stöd (IFO och 
arbetsmarknad) 

Målet ej uppfyllt 
Lösning är framtagen och allt underlag har 
sammanställts. Arbete pågår med rapport. Slutförande 
har prioriterats ner för att fokusera på digitala 
arkivleveranser. 

Fortsätta påbörjade leveransutredningar:  
 BAB – Register för 

bostadsanpassning  
Målet uppfyllt 
Avstämningar med produktägare/ leverantör har 
genomförts. Tester och utvärdering av verktyg och 
metodik har slutförts. Två skarpa leveranser har 
genomförts och ytterligare är inplanerade.  

 Diabas – Centralt diarium Arbetet med rapport nedprioriterat. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 

Åtkomst till nödvändig data för att göra sökningar har 
säkerställts. Arbetet med att förbereda tjänst för att 
söka i diariet prioriteras istället (sökregister till 
pappersakter hos Region Blekinge). 

 ProCapita – ärende-
hanteringssystem för HSL, 
SoL, LSS och IFO  

Mål uppfyllt 
Används av 16 förbundsmedlemmar. Lösningsförslag 
har framarbetats tillsammans med rutiner. Arbetet 
med pilotleveranser har prioriterats framför 
rapportskrivning. Arbetet fortsätter under 2020. 

 PMO – elevhälsovårds-
journaler 

 

 Kontrollera status 
angående befintliga 
installationer och delta i 
nationellt nätverk 
angående 
arkiveringsinsatser.  

Mål uppfyllt 
Arbetet pågår enligt plan och 2020. 21 
förbundsmedlemmar har PMO, ungefär hälften av 
dessa har arkiveringsmodul. Det är ingen som har 
kommit igång med att använda modulen. Viktig 
samarbetspartner är gemensam förvaltnings-
organisation i Kalmar län (Oskarshamn och Vimmerby 
förbundsmedlemmar). Modulen är förutsättning för 
effektiv arkivering. Arbetet fortsätter under 2020. 

Påbörja leveransutredningar: 
 Ecos – ärendehanterings-

system inom miljö  
 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 10 förbundsmedlemmar som har Ecos. 
Systemkartläggningar (som täcker in alla 
förekommande versioner) har genomförts hos tre 
medlemsorganisationer. Det finns arkivmodul och 
direktarkivering till produkten AGS. Metodik för 
telefonintervjuer för att samla in uppgifter har 
utarbetats. Två kommuner har gått över till Ecos 2 än 
så länge. Testdata har efterfrågats. 

 Treserva - 
ärendehanteringssystem inom 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 7 förbundsmedlemmar som har Treserva. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 

hälso- och sjukvård samt 
omsorg 

 

Endast två förbundsmedlemmar har 
arkiveringsmodulen (ingår inte på samma sätt som 
ProCapita/Lifecare). Kontakt har tagits med möjliga 
pilot-kommuner. Tingsryd har en inaktiv installation.    

 Journal 3 – äldre system för 
elevhälsovårdsjournaler 

Mål uppfyllt 
Endast en förbundsmedlem har Journal 3. 
Arbetet har påbörjats enligt plan med dokumentation 
av användargränssnitt med mera.  

 Sociala media 
 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Tester har utförts framförallt med Region 
Blekinge och Landstingets Twitter-arkiv. Sociala media 
används inom många verksamhetsområden och för 
flera olika ändamål. 

 Diverse inaktiva 
verksamhetssystem eller 
register som har 
relationsdatabaser som 
datalager 

Målet är delvis uppfyllt. 
Beroende på att inte all information har kommit in. 
Kontakt är tagen med de flesta kommuner som har 
inaktiva system för att identifiera lämpliga pilot-
projekt. Insamling av underlag via webbenkät 
”övergripande systemvärdering”. Fråga om testdata 
har ställts till ett antal medlemskommuner. Lessebo 
kommun deltar med två inaktiva ekonomisystem 
(eventuellt gallringsarkiv). 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
PERSONAKTER OCH PATIENTJOURNALER: 
Asynja (personalhälsovård) 
 Slutföra leverans, 

Karlskrona 
Mål uppfyllt 
Leverans genomförd 2019-11-27.* 

Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO 
Slutföra pågående uttag och leveranser 
 Eslöv Mål ej uppfyllt 

Uttag är gjort och verifiering återstår innan leverans 
slutförs. Verksamhetens verifieringsarbete har dragit ut på 
tiden och därför kunde målet inte uppfyllas. 
Systemet/systemen har använts av tre olika myndigheter 
och finns i tre instanser med ett antal databaser. 

 Karlshamn Mål ej uppfyllt 
Uttaget är gjort och verifiering återstår. Tid bokas för att gå 
igenom hur kontroll genomförs. Leverans är bokad till 
början av 2020. 

 Ljungby Mål uppfyllt 
Leverans genomförd 2019-08-27. 

- Osby Systemet är avvecklat, felrapporterat 
 Tingsryd Mål uppfyllt 

All information är levererat. 
 Åtvidaberg 

 
Målet ej uppfyllt 
Kontakt tas under 2020 för att ta reda på om behov finns av 
uttag eller om systemet är avvecklat. 

 Östra Göinge Mål uppfyllt. 
Leveransöverenskommelse undertecknad. Uttaget verifierat.  
Leverans genomförd 2019-09-12. 

Infosoc 
 Slutföra arkivleverans 

från Cura 
Individutveckling 

Mål uppfyllt 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 

Används bara av kommunalförbundet Cura 
Individutveckling.  
Leverans genomförd 2019-08-29 (Karlshamn).  

Isox 
- Slutföra leverans från 

Karlskrona 
Mål ej uppfyllt  
Uttag har slutförts med hjälp av uttagsrobot. Verksamheten 
undersöker vilken information som kan vara aktuell för 
leverans till arkivmyndigheten. 

Journal 3 (elevhälsovårdsjournaler): 
 Slutföra leverans från 

Lessebo 
Mål uppfyllt 
Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans 
slutförd (leverans i befintligt skick). Uttag har slutförts med 
hjälp av uttagsrobot. 

ProCapita (VO/LSS/IFO): 
Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i fas med gallring 
 Borgholm Mål ej uppfyllt  

Dialog pågår angående testleverans alternativt skarp 
leverans. Prognos mars 2020. 

 Karlshamn Mål ej uppfyllt  
Inväntar besked från verksamheten. Har inte varit i fas med 
gallringen. 

 Karlskrona Mål uppfyllt 
Testleverans och skarp leverans genomförd 2019-05-14. 
Utkast till leveransöverenskommelse är utskickat för 
synpunkter. 

 Lessebo Mål uppfyllt 
ProCapita IFO leverans 2019-10-01.  

 Alvesta IFO Mål uppfyllt 
Levererat Procapita IFO 2019-12-04. 

ProfDoc/PMO (elevhälsovårdsjournaler): 



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
23 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Slutföra leverans från 

Alvesta 
Mål uppfyllt  
Inaktiv äldre version. Testleverans av data och åtkomst till 
applikation för dokumentation av användargränssnitt. 
Förbereder överenskommelse för överlämnande i befintligt 
skick. Testleverans omvandlad till skarpleverans. 

Treserva (VO/LSS/IFO): 
Testleverans pilotkommun samt eventuellt andra förbundsmedlemmar som har modulen 
digital avställning. 
- Ljungby Mål ej uppfyllt  

Avvaktar att förvaltningen är redo genomföra 
gallring/uttag. Utdatamodul finns.   

 Eslöv Prognos finns ej i dagsläget 
Frågan om uttag aktualiseras på grund av övergång till 
Lifecare under hösten 2019. Dialog pågår och 
avstämningsmöte gemomfördes under hösten.  

 Tingsryd Prognos finns ej i dagsläget 
Verksamheten har ombetts genomföra gallring. Därefter 
kan arkiveringsinsatser inledas. Utdatamodul finns inte. 
Avvaktar genomförande av gallring. 

DATABASER OCH REGISTER 
BAB Bostadsanpassning 
Slutföra leveranser 
 Höör Målet ej uppfyllt 

Arbetet pågår enligt plan. Leverans planerad till 2020-01-
13. 

 Lomma Mål uppfyllt 
Leverans enligt plan 2019-09-24. Leveransgodkännande har 
skickats ut.  

 Olofström Mål uppfyllt 
Leverans enligt plan 2019-11-28. Leveransgodkännande har 
skickats ut. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Ronneby Mål uppfyllt 

Leverans enligt plan 2019-11-27 Leveransgodkännande har 
skickats ut. 

 Östra Göinge Mål uppfyllt 
Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans 
överförd till bevarandeplattform.  

WEBBARKIVERING OCH SOCIALA MEDIA 
 Insamling av 

förbundsmedlemmarnas 
webbplatser  

Mål uppfyllt 
Samtliga förbundsmedlemmars webbplatser är insamlade 
med Heritrix och Httrack. 

 Insamling av övriga 
webbplatser i enlighet 
med genomförd 
inventering 2018 

Mål uppfyllt 
 
 
 

 Extra insamling av 
webbplatser i samband 
med byte av webb eller 
nedläggning av 
webbplatser.  

Mål uppfyllt 
 
 
 
 

 Test och analys av 
nedladdade arkivfiler 
från Twitter, Facebook 
och Instagram 

Mål uppfyllt 
Utvärdering analys twitterarkiv slutförd. Det finns inga 
externa beroenden och rör sig om ett fåtal filformat. Ett 
twitterarkiv överlämnat (upphörda Landstinget Blekinge). 
Inga andra arkivfiler från sociala media inkomna. 

ÄLDRE DIGITALT MATERIAL: 
 Fortsätta insamling av 

äldre digitalt material 
Mål uppfyllt 
Arbete pågår. Stickprovskontroller har gjorts på allt material 
som samlats in på respektive arkivbildare. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – METODER OCH RUTINER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING vid 2019 
 Fortsätta pågående arbete med 

rutiner, checklistor och övrig 
dokumentation för insamling och 
mottagning av leveranser. 

 

Mål uppfyllt 

 Webbarkivering insamlingsrutin 
 Ny mall för mottagande av testdatabas 
 Ny mall för leveransöverenskommelse 
 Ny mall för följebrev till 

leveransöverenskommelsen 
 Ny mall för leveransgodkännande 

 
 Fastställa metod för att paketera 

äldre program som använder 
Access eller SQL som datalager. 

 

Mål uppfyllt 
Arbetet fortgår under hösten i anslutning till 
Riksarkivets projekt FGS Databas. BAB- 
bostadsanpassningsbidrag pilotprojekt 
databasarkivering – SIARD 2.1.  
 

 Utarbeta stöddokument för 
prioriterade leveranstyper såsom 
checklistor och mallar 

Mål delvis uppfyllt 

 Äldre digitalt material 
 Webbarkivering 
 Journalsystem 
 Gamla databaser/register 
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DIGITALT ARKIVSYSTEM 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
- Installation av uppdaterad version av 

bevarandeplattform (beroende på när ny 
version släpps) 

Nedprioriteras 
Testinstallation av ny version har installerats. 
Ny release (stabil version) av nuvarande 
bevarandeplattform släpps inte inom året.  

- Uppdaterad handbok för 
bevarandeplattformen 

Ej påbörjat, beroende av uppdatering av 
bevarandeplattform. 

 Checklista för inläsning av 
arkivleveranser 

Mål uppfyllt 
 

 Schema och checklista för 
säkerhetskopiering 

Mål uppfyllt 
Säkerhetskopiering i fas.  

 Checklista för operatörsroll i Valvet: 
kontroller av IT-infrastruktur, Servermiljö 
och lagringsdepåer. 

Mål uppfyllt 
 

 
 

DIGITAL ARKIVVÅRD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Produktionssättning av 

arkivvårdsystemet APP 
Mål uppfyllt.  
APP (Archival Processing Platform) har 
installerats i produktionsmiljö 

 Komplettering med verktyg i enlighet 
med behov som beskrivs i 
leveransutredningar 

Mål uppfyllt.  
Stöd finns för filidentifiering, konvertering 
till bevarandeformat för Pdf samt validering 
av Pdf/A och adderat till verktyg för att 
ersätta svenska tecken med sin 
motsvarighet. 

 Skapa grundläggande plattform för 
historisk Microsoftmiljö med 
desktopoperativ, serveroperativ, 
Officepaket och SQL server i virtuell 

Målet är delvis uppfyllt.  
Den uppsjö av licensmodeller och 
hårdvarukopplingar som finns innebär 
betydande hinder för att uppnå målet fullt 
ut.  
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miljö. Det här omfattar produkter från 
tidigt 1990-tal fram till idag. 

 

 Uppdaterad riskanalys avseende 
teknik/säkerhet i CheckARK. 

Mål uppfyllt 
Gemensamma möten har genomförts med 
representanter från säkerhet-, it- och 
arkivfunktionerna.  

 Åtgärdsplan avseende teknik/säkerhet i 
CheckARK. 

Delvis uppfyllt, utkast är framtaget. Arbetet 
fortsätter 2020. 

 
 

NYA ANSLUTANDE TJÄNSTER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Pilotprojekt digitisering av analogt 

arkivmaterial genomförs i samarbete 
med Ljungby kommunarkiv 

Mål delvis uppfyllt 
Projektet har slutförts men inte helt i 
enlighet med plan.  Kort rapport presenteras 
våren 2020.  

 Genomföra utredning om menprövning 
vid utlämnande allmän handling som 
anslutande tjänst och sammanställa 
lösningsförslag.  

Mål ej uppfyllt 
Ej genomförd – skjuts till 2020 

 Inventering av tjänster för på-plats-stöd 
hos förbundsmedlemmar, 
grundläggande analys utifrån enkät till 
förbundsmedlemmarna 

Mål ej uppfyllt 
Ej genomförd – skjuts till 2020 

 
 

ANALOGA ARKIV 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Genomföra projektering av centralarkiv 

samt sammanställa underlag till 
upphandling av projektör. 

Mål ej uppfyllt 
Påbörjas 2020 i enlighet med beslut av 
Ronneby och Sydarkivera 

 Utreda hanteringen av enskilda arkiv.  Mål delvis uppfyllt 
Utkast framtaget. Förankring sker 2020. 

- Ta fram rutiner runt gallring för att 
säkerställa hög informationssäkerhet när 
vi gallrar.  

Nedprioriterat 
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Fokus är på att ordna och förteckna i första 
hand.  

 Genomföra gallring för de handlingar 
som är gallringsbara.  

Mål uppfyllt 

 Konfiguration, användarutbildning och 
konvertering av arkivförteckningar i 
samband med införande av 
arkivredovisningssystem. 

Mål delvis uppfyllt 
Arbetet pågår – i stort sett klara.  
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DATASKYDDSOMBUD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING  
 Genomföra 6 nätverksträffar med 

dataskyddssamordnare. 
Nätverksträffarna kommer att innehålla 
utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte 
och praktiska övningar 

Mål uppfyllt 
Nätverksträffar för dataskyddssamordnare 
är genomförda enligt plan.  
2019-01-29 (19 deltagare) 
2019-03-26 (16 deltagare) 
2019-05-14 (14 deltagare) 
2019-08-28 (20 deltagare) 
2019-10-16 (13 deltagare) 
2019-12-10 (10 deltagare) 
Träffarna har innehållit moment med 
utbildning, diskussioner och 
erfarenhetsutbyte.  

 Genomföra utbildningar inom dataskydd 
på plats vid behov 

Mål uppfyllt 
Utbildningar på plats hos följande:  
2019-03-01 – Markaryd  
2019-05-06 – Ronneby  
2019-06-11 – Östra Göinge 
2019-11-07 – Cura Individutveckling 
2019-11-21 – Vadstena 

 Ta fram en eller två utbildningsfilmer om 
dataskydd 

Mål ej uppfyllt 
Utbildningsfilm inom risk- och konsekvens-
bedömning var under planering, men pga. 
ändrad personalsituation under hösten 2019 
kunde planeringen ej fortskrida.  

 Genomföra återstående kommunbesök 
för att bygga upp verksamheten samt 
göra kommunbesök hos nya anslutna 
parter 

Mål uppfyllt 
 

 Revidera och göra en översyn av 
befintliga mallar inom dataskydd 

Mål uppfyllt  
Revison och översyn av befintliga mallar har 
gjorts samt en del nya mallar och dokument 
har tagits fram. En första ”Handbok för 
dataskydd” finns på Sydarkiveras hemsida 
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DATASKYDDSOMBUD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING  
 Ta fram modell för övervakning av 

efterlevnaden 
Mål uppfyllt 
Arbete med övervakning av efterlevnaden 
av GDPR påbörjades i september 2019 och 
2019-11-20 skickades självvärderingsenkät 
ut till samtliga parter via e-post. 

 Påbörja tillsyn hos anslutna parter  Mål uppfyllt.  
Ett antal frågor rörande GDPR har lagts till i 
formuläret för egenkontroll för arkiv under 
2019. 

 Genomföra utvärdering/översyn av 
tjänsten enligt avtal 

Mål uppfyllt 
Utvärdering av tjänsten är under 
utarbetande och klar i september 
 

 Arbeta vidare med nya VisAlfa för att 
bedöma användningsområden vad avser 
dataskydd i samarbete med övriga 
behovsägare (Bastjänst 
Verksamhetsstöd och rådgivning, samt 
Sydarkiveras administration) 

Målet uppfyllt 
Workshop om informationsförvaltning 
inklusive nya VisAlfa genomförd 6 
september.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning 2019. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets 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 styrelsen beslutat.  

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 i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Kommunalförbundet har ett positivt resultat på 1,8 mkr.  Det finns inget tidigare 
underskott att återställa.    

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

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som styrelsen fastställt i 
budget 2019.  

Vi kan med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen, bedöma att 
verksamhetens utfall är förenligt med de av styrelsen fastställda verksamhetsmålen i 
budget 2019.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om 
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas 
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är styrelsen 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 styrelsen beslutat.   

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 styrelsen beslutat 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 (RKR) 

● Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019. 
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.   
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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 form 
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen 
i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund 
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. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2020-03-06 och 
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1: 

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

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

uppföljning av kommunens verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av kommunens 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. Tidigare tillämpning uppmuntras.  

Förvaltningsberättelsen i förbundets årsredovisning innehåller ovanstående uppgifter. 
Struktur och jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att 
underlätta för en extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och 
ekonomiskt resultat och ställning. 

Som framgår av redovisningsprinciperna kommer en anpassning till lag och 
rekommendation att ske under 2020.  

I förvaltningsberättelsen anges att balanskravet har uppnåtts. Eget kapital uppgår till 6,4 
mkr. Det finns inget tidigare underskott att täcka. Balanskravsutredningens uppställning 
följer inte uppställning LKBR.  

Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020, 
men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller inte en 
driftredovisning i eget avsnitt  

  

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
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Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringssammanställning i eget avsnitt. 
Investeringssammanställningen omfattar en samlad redovisning av 
kommunalförbundets investeringsverksamhet. R14 anger bland annat krav på 
redovisning avseende fleråriga projekt. 

Bedömning 

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

Avvikelse finns avseende i rekommendation för efterfrågade uppgifter i 
driftsredovisningen. Vi ser dock avvikelserna som av mindre vikt, då RKR anger att 
aktuella rekommendationer gäller från och med räkenskapsåret 2020. Vi vill dock 
påpeka att tidigare tillämpning uppmuntras.  

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

God ekonomisk hushållning 
Styrelsen har fastställt mål- och resursplan för 2019 innehållande finansiella mål och 
verksamhetsmål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

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

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Balanserad budget utan 
höjning av avgifterna 2% 
överskott av verksamheten 
efter balanskravsjustering 
vilket innebär 242 tkr 

1 852 tkr Uppfyllt 

Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag 
bör understiga 10 % 

0,7%  Uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 
månads löner som är 1 445 tkr 

12 702 tkr  Uppfyllt 

Oförändrad soliditet 43,4%  Uppfyllt 
 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls. 
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Mål för verksamheten 

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

Utifrån den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med styrelsens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering bedöma huruvida verksamhetens utfall 
är förenligt med styrelsens övergripande mål för verksamheten eller ej.  

Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. I 
resultaträkningen för förbundet saknas raden ”verksamhetens resultat” som enligt LKBR 
ska visas direkt efter ”verksamhetens nettokostnad”. Även ”resultat efter finansiella 
poster” saknas.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

I vår periodiseringskontroll noterade vi en avvikelse på 68 066kr (inkl. moms). Det avser 
en kostnad som skulle ha varit bokförd år 2020 men är bokförd som en kostnad år 2019. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar inte 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen. Vi noterar 
att hänvisning till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) inte 
görs i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Anpassning till 
redovisningsrekommendationer och LKBR bör ske. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

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

Uppfyllt 

 

 

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

Uppfyllt  
 

 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 
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Godkännande om förenklad avtalssamverkan om 
vuxenutbildning mellan Kalmar kommun, Mörbylånga 
kommun och Torsås kommun  
Beskrivning av ärendet 
Efter beslut av Styrelsen för vuxenutbildningen om fortsatt avtalssamverkan 
mellan Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner föreligger behov av att 
revidera och utifrån Kommunallagen tydliggöra formerna för samverkan. Ett 
förslag till avtal och arbetsordning finns nu framtaget för antagande i de 
samverkande kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Rapport: Kunskapsnavet – organisatorisk tillhörighet, Treton2 AB 
Tjänsteskrivelse Kalmar kommun, daterad den 18 augusti 2020, KS 
2019/0297 
Avtal – Förenklad avtalssamverkan om vuxenutbildning, daterad den 20 
augusti 2020 
Arbetsordning för rektorsgruppen, daterad den 20 augusti 2020 
Tjänsteskrivelse Mörbylånga kommun, daterad den 26 augusti 2020. 
 
 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
År 2004 beslutade kommunstyrelserna i de tre kommunerna Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås att fortsätta det samarbete som ingåtts 1997 i 
samband med att den nationella satsningen Kunskapslyftet startade. 
Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås fick i 
uppdrag att leda arbetet med att samordna en infrastruktur för vuxnas 
lärande. Styrelse fick också i uppdrag att besluta om hur de samlade 
resurserna för vuxenutbildningen skulle användas och hur fördelningen 
mellan direktbeställd och upphandlad utbildning skulle se ut år för år. 
Styrelsen för vuxenutbildningen fick därmed i uppdrag att efter samråd med 
Kalmarsunds Gymnasieförbund och Torsås kommun besluta om antal 
helårsplatser och pris per helårsplatser för gymnasial vuxenutbildning som 
bedrevs inom Axel Weüdelskolan, Korrespondensgymnasiet och 
Kunskapsnavet. 
Idag består den kommunala vuxenutbildningen av utbildning styrd av 
förordning om vuxenutbildning (2011:1108); grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Denna del av 
den samlade vuxenutbildningen hanteras av Kalmarsunds gymnasieförbund. 
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Den andra utbildningsformen som också räknas in i den kommunala 
vuxenutbildningen och styrs av förordning om statsbidrag för regionalt 
yrkesinriktad vuxenutbildning (2016:937) där minst tre samverkande 
kommuner ska erbjuda utbildning för vuxna som planeras och bedrivs under 
medverkan av arbetslivet och som syftar till att leda till kompetenser som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. Denna del av den samlade 
vuxenutbildningen hanteras av Kunskapsnavet. 
2019 beslutade Styrelsen för vuxenutbildningen att genomföra en översyn av 
Kunskapsnavets organisatoriska tillhörighet. Styrelsen ville genomlysa 
organisationsmodellen för att se om den fortfarande var ändamålsenlig. 
Uppdraget gavs till utredaren Mikael Andersson och företaget Treton2 AB. I 
september 2019 kom rapporten som konstaterade att ”dagens organisation 
för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås är ett mycket 
framgångsrikt sätt att bedriva vuxenutbildning på. Både Kunskapsnavet och 
Kalmarsunds gymnasieförbund uppvisar bra resultat jämfört med den 
nationella statistiken”. Rapporten rekommenderande därför inte styrelsen att 
genomföra en sammanslagning av Kunskapsnavet och Kalmarsunds 
gymnasieförbund utan att behålla den organisation som redan fanns. 
Styrelsen för vuxenutbildningen beslutade därför att behålla dagens 
organisation på styrelsemötet i december 2019. Rapporten pekade dock på 
att samarbetsavtalet från 2004 var i behov av revidering samt att juridisk 
form för samverkan behöver tydliggöras utifrån kommunallagen. I och med 
den nya lagstiftningen från 2018 kring förenklad avtalssamverkan mellan 
kommuner finns juridiskt stöd för ett nytt avtal mellan de tre kommunerna. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen bedömer 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 
Beslutet bedöms inte påverka något av intressena i §2 kommunstyrelsens 
reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till förenklad avtalssamverkan om vuxenutbildning mellan Kalmar 
kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun godkänns.  
Förslag till arbetsordning för rektorsgruppen godkänns.  
Tidigare beslutat Samarbetsavtal om vuxenutbildning från 2004 mellan 
Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun upphör härmed 
att gälla.  
Dessa beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
kommunstyrelsen i Kalmar och Torsås. 
Avtal tecknas av kommunens utsedda firmatecknare.   
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Förenklad avtalssamverkan om vuxenutbildning 
 
1. Avtalsparter 
Avtalets parter är Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun. 
 
2. Förutsättningar 
Den samverkan som beskrivs i avtalet ska ske i form av förenklad avtalssamverkan enligt 9 kap 
37 § kommunallagen (2017:725). 
 
Detta avtal är upprättat med stöd av 2 § 3 stycket i förbundsordningen för Kalmarsunds 
gymnasieförbund. 
 
För de utbildningsinsatser som omfattas av avtalet och genomförs av Kalmarsunds 
gymnasieförbund enligt punkt 5 i avtalet, ska gymnasieförbundet vara huvudman. 
 
3. Avtalets syfte och intentioner 
Syftet med avtalssamverkan är att samordna planering och dimensionering av den samlade 
vuxenutbildningen för de tre samverkande kommunerna. Med en samordnad planering och 
dimensionering av vuxenutbildningen ska avtalsparterna erbjuda ett bredare utbud av 
utbildningsmöjligheter till sina medlemmar. Avtalssamverkan ska också stärka möjligheterna 
att på ett mer effektivt sätt anpassa utbildningsutbudet utifrån behoven hos avtalsparternas 
medlemmar samt behoven inom arbetslivets kompetensförsörjning, utvecklingen på 
arbetsmarknaden och integrationen av nyanlända. 
 
4. Avtalstid 
Avtalet gäller från och med 2021-01-01 och gäller till och med 2023-12-31. 
 
Om part beslutar att frånträda avtalet ska hemkommunen fullfölja betalningsansvaret för 
elever som påbörjat utbildning inom det gemensamma utbildningsutbudet så att dessa elever 
ges möjlighet att fullfölja utbildningen. Uppsägning av part görs med en framförhållning på 
minst 12 månader och uppsägningsdatum är den 1 januari. 
 
Med detta avtal upphör det tidigare avtalet ”Samarbetsavtal om vuxenutbildning” som 
upprättades år 2004 mellan de tre kommunerna. 
 
5. Avtalets omfattning 
Avtalet omfattar följande utbildningsinsatser: 

• Yrkesutbildning för vuxna 
• Upphandlad vuxenutbildning på entreprenad 
• Den vuxenutbildning som för de tre kommunernas räkning genomförs av Kalmarsunds 

gymnasieförbund i form av: 
o Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
o Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
o Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
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o Särskild utbildning för vuxna eller kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning 

• Gymnasial vuxenutbildning för vilken statsbidrag lämnas enligt gällande förordning om 
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

• Andra typer av utbildningsformer och kombinationer av utbildningsformer (till 
exempel yrkesutbildning i kombination med studier i svenska, validering, 
lärlingsutbildning och arbetsmarknadsinsatser) som parterna kommer överens om. 

 
6. Roll- och ansvarsfördelning 
 
6.1. Styrelse 
För avtalssamverkan om vuxenutbildning ska det finnas en styrelse. Styrelsen ska bestå av: 

• De sex ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar 
• Ordförandena och vice ordförandena i kommunstyrelserna i Mörbylånga och Torsås. 

 
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar ska vara ordförande i styrelsen. 
 
Styrelsen ska fatta beslut och enas om den ekonomiska omfattningen av och övergripande 
inriktning för den samlade vuxenutbildningen på årsbasis efter förslag från Rektorsgruppen. 
Detta inbegriper beslut kring hantering av ekonomiskt överhäng till kommande år samt 
justeringar av innevarande års ekonomiska fördelning. 
 
Styrelsen för avtalssamverkan om vuxenutbildning ska två gånger per år träffa arbetsutskottet 
i Kalmarsunds gymnasieförbud för avstämning rörande planering och dimensionering av den 
samlade vuxenutbildningen inom avtalssamverkan. Vid ett av dessa träffar ska samråd ske 
inför styrelsens beslut om den ekonomiska omfattningen av och övergripande inriktning för 
den samlade vuxenutbildningen på årsbasis. Ordföranden för styrelsen för avtalssamverkan är 
sammankallande till dessa träffar. 
 
6.2. Rektorsgrupp 
För avtalssamverkan ska finnas en rektorsgrupp bestående av rektor och verksamhetschef för 
Kunskapsnavet samt rektorerna vid Axel Weüdelskolan. 
 
Rektor och verksamhetschef vid Kunskapsnavet är sammankallande för rektorsgruppen. 
 
Till rektorsgruppen kan adjungeras chefen för Verksamheten för arbete och välfärd på 
kommunledningskontoret vid Kalmar kommun, motsvarande funktioner vid Mörbylånga 
kommun och Torsås kommun, samt Förbundsdirektören vid Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 
Rektorsgruppen har rätt att till sina möten kalla andra personalkategorier som bedöms 
nödvändiga för arbetet. 
 
Rektorsgruppen ska främst: 

• Ta fram beslutsunderlag inför styrelsens beslut om den ekonomiska omfattningen av 
och övergripande inriktning för den samlade vuxenutbildningen på årsbasis  

• Ta fram beslutsunderlag inför styrelsens beslut rörande justeringar av innevarande års 
ekonomiska fördelning 
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• Kartlägga utbildningsbehov 
o Hos avtalsparternas medlemmar 
o För arbetslivets kompetensförsörjning 
o För utvecklingen inom arbetsmarknaden 
o För integrationen av nyanlända 

• Löpande planera det samlade vuxenutbildningsutbudet inom avtalssamverkan. 
 
6.3 Kunskapsnavet 
Kunskapsnavet ska vara en gemensam resurs för de tre kommunerna inom ramen för 
avtalssamverkan. Kunskapsnavet ska planera och genomföra: 

• Kommunal vuxenutbildning i yrkesämnen på gymnasial nivå 
• Upphandlad vuxenutbildning på entreprenad, inklusive kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå på distans 
• Gymnasial vuxenutbildning för vilken statsbidrag lämnas enligt gällande förordning om 

statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
• Andra typer av utbildningsformer och kombinationer av utbildningsformer (till 

exempel gymnasial yrkesutbildning i kombination med sfi, validering, lärlingsutbildning 
och arbetsmarknadsinsatser) som parterna kommer överens om. 

 
Kunskapsnavet ska gemensamt upphandla vuxenutbildning på entreprenad för de tre 
samverkanskommunerna med angivande av deras namn. 
 
Kunskapsnavet ska organisatoriskt vara en del av Verksamheten för arbete och välfärd på 
kommunledningskontoret vid Kalmar kommun. 
 
6.4 Kalmarsunds gymnasieförbund 
Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara huvudman för den vuxenutbildning som förbundet 
genomför för de tre samverkanskommunernas räkning i form av: 

• Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
• Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (platsbunden) 
• Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
• Särskild utbildning för vuxna eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 

 
7.  Ekonomi 
Verksamheten inom denna avtalssamverkan ska finansieras av: 

• Kommunala resurser för Kunskapsnavets ansvarsområde 
• De delar av medlemsavgifterna till Kalmarsunds gymnasieförbund som motsvarar 

kostnaderna för den vuxenutbildning som för de tre kommunernas räkning genomförs 
av Kalmarsunds gymnasieförbund 

• Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
• I förekommande fall av andra tillkommande statsbidrag eller motsvarande. 

 
7.1. Kommunala resurser för Kunskapsnavets ansvarsområde 
Samverkande kommuner ska sträva efter att årligen bidra med en ekonomisk resurs minst 
uppgående till 134 kronor per kommuninnevånare för kostnaderna för Kunskapsnavets 
ansvarsområde.  
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7.2. Delar av medlemsavgifterna till Kalmarsunds gymnasieförbund 
Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen räkna fram hur stor del av de totala 
medlemsavgifterna som motsvarar den vuxenutbildning som förbundet planerar genomföra 
på uppdrag av de tre samverkande kommunerna. 
 
7.3 Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
Kunskapsnavet ska planera för och rekvirera de statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning som genomförs inom den samverkan som omfattas av detta avtal, samt i 
förekommande fall även för andra kommuner inom samverkan kring regionalt yrkesvux.  
 
Kunskapsnavet ska planera sin verksamhets så att det finns tillräckliga kommunala medel för 
yrkesutbildning avsatta för att på ett optimalt sätt motfinansiera statsbidraget för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
7.4 Principer för ekonomisk fördelning 
Fördelningen av de ekonomiska resurserna mellan Kunskapsnavet och Kalmarsunds 
gymnasieförbund ska beslutas årligen av styrelsen för avtalssamverkan om vuxenutbildning, 
efter beredning och förslag av rektorsgruppen. Beslut om fördelning av ekonomiska resurser 
ska tas senast under november månad varje år. 
 
En avstämning av det aktuella ekonomiska läget ska göras efter andra tertialet. Vid detta 
tillfälle ska nytt beslut om ekonomisk fördelning kunna tas, i den händelse någon eller några 
av verksamhetsgrenarna uppvisar stora avvikelser från den fastställda budgeten. 
 
Inför och vid fördelningen av de ekonomiska resurserna ska följande principer tillämpas: 

• Kunskapsnavet och Kalmarsunds gymnasieförbund ska presentera budgetäskanden, 
baserade på väl grundade bedömningar av det kommande årets utbildningsbehov 

• Kunskapsnavet ska presentera en väl underbyggd bedömning av omfattningen av 
kommande års riktade statsbidrag 

• Fördelningen av de ekonomiska resurserna måste säkerställa att författningskraven 
gentemot huvudmannen kan uppfyllas 

• Vid beredningen av styrelsens underlag för beslut om ekonomisk fördelning ska 
rektorsgruppen utgå från det samlade utbildningsbehovet inom de samverkande 
kommunerna 

• Beslutsunderlag från rektorsgruppen ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor 
före datum för styrelsens beslutsmöte 

• Vid den händelse rektorsgruppen inte kan enas om ett gemensamt budgetförslag ska 
styrelsen kunna fatta beslut om att Kunskapsnavet respektive Kalmarsunds 
gymnasieförbund ska tilldelas de ekonomiska resurser som motsvarar de 
verksamhetsområden de ansvarar för. 

 
8. Delegering av beslutanderätt 
Genom detta avtal delegerar de tre samverkande kommunerna till styrelsen för 
avtalssamverkan om vuxenutbildning rätten till beslut enligt skollagen (2010:800), samt 
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gällande förordningar för vuxenutbildningen om inte detta ingår i rektors eller annans 
arbetsuppgifter.  
 
Styrelsen har rätt att besluta om upphandling av vuxenutbildning på entreprenad.  
 
Styrelsen har rätt att vidaredelegera hela eller delar av denna beslutanderätt. 
Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas. 
 
9. Tvist 
Tvist om detta avtal ska lösas genom lokala förhandlingar. 
 
10. Godkännande 
Detta avtal om förenklad avtalssamverkan ska godkännas av kommunstyrelserna i Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås. 
 
Underskrifter……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Arbetsordning för rektorsguppen 
 
Inledning 
De tre kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås har tecknat avtal om förenklad 
avtalssamverkan kring sin vuxenutbildning. Syftet med avtalssamverkan är att samordna 
planering och dimensionering av den samlade vuxenutbildningen för de tre samverkande 
kommunerna. Med en samordnad planering och dimensionering av vuxenutbildningen ska 
avtalsparterna erbjuda ett bredare utbud av utbildningsmöjligheter till sina medlemmar. 
Avtalssamverkan ska också stärka möjligheterna att på ett mer effektivt sätt anpassa 
utbildningsutbudet utifrån behoven hos avtalsparternas medlemmar samt behoven inom 
arbetslivets kompetensförsörjning, utvecklingen på arbetsmarknaden och integrationen av 
nyanlända. 
 
För avtalssamverkan om vuxenutbildning finns en styrelse som består av de sex ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar samt ordförandena och vice ordförandena i 
kommunstyrelserna i Mörbylånga och Torsås. 
 
Styrelsen ska fatta beslut och enas om den ekonomiska omfattningen av och övergripande 
inriktning för den samlade vuxenutbildningen på årsbasis efter förslag från en särskild 
rektorsgrupp. 
 
Rektorsgruppens uppdrag 
För avtalssamverkan ska finnas en rektorsgrupp som tar fram beslutsunderlag.  
Rektorsgruppen ska främst: 

• Ta fram beslutsunderlag inför styrelsens beslut om den ekonomiska omfattningen av 
och övergripande inriktning för den samlade vuxenutbildningen på årsbasis  

• Ta fram beslutsunderlag inför styrelsens beslut rörande justeringar av innevarande års 
ekonomiska fördelning 

• Kartlägga utbildningsbehov 
o Hos avtalsparternas medlemmar 
o För arbetslivets kompetensförsörjning 
o För utvecklingen inom arbetsmarknaden 
o För integrationen av nyanlända 

• Löpande planera det samlade vuxenutbildningsutbudet inom avtalssamverkan. 
 
Rektorsgruppens organisation 
Rektorsgruppen ska bestå av av rektor och verksamhetschef för Kunskapsnavet samt 
rektorerna vid Axel Weüdelskolan. 
 
Till rektorsgruppen kan adjungeras chefen för Verksamheten för arbete och välfärd på 
kommunledningskontoret vid Kalmar kommun, motsvarande funktioner vid Mörbylånga 
kommun och Torsås kommun, samt Förbundsdirektören vid Kalmarsunds gymnasieförbund. 
 



Rektorsgruppen kan till sina möten kalla andra personalkategorier som bedöms nödvändiga 
för arbetet. 
 
Sammankallande 
Rektor och verksamhetschef vid Kunskapsnavet är sammankallande för rektorsgruppen. 
 
Mötestillfällen 
Rektorsgruppen ska träffas minst fyra gånger per år. Vid tre av dessa möten ska en 
tertialsavstämning av verksamhet och budget göras.  
 
Vid ett av dessa möten ska rektorsgruppen ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen rörande 
inriktning och budget för den samlade vuxenutbildningen för kommande verksamhetsår. 
 
Rektorsgruppen planerar övriga möten i den utsträckning som behövs för att löpande planera 
och genomföra det samlade vuxenutbildningsutbudet i de tre avtalskommunerna. 
 
Former för framtagande av beslutsunderlag till styrelsen 
Rektorsgruppens förslag till inriktning ska grunda sig på bedömningar av behov och 
efterfrågan på vuxenutbildning i de tre kommunerna.  
 
Underlag för budgetarbete 
Inför budgetarbetet ansvarar 

• Rektor och verksamhetschef på Kunskapsnavet för att bedöma kostnader för 
genomförande av yrkesutbildningar samt upphandlad komvux. 

• Rektorerna vid Axel Weüdel-skolan för att ta bedöma kostnader för genomförande av 
särvux och komvux. Vid denna bedömning ska kostnaderna för genomförande av all 
rättighetslagstiftad utbildning tas fram separat. 

 
Process för budgetarbete 
De ekonomiska resurserna för den samlade vuxen utbildningen i Kalmar, Mörbylånga och 
Torsås utgörs av 

• Kommunala resurser för Kunskapsnavets ansvarsområde, idag 134 kr per innevånare i 
de tre avtalskommunerna 

• De delar av medlemsavgifterna till Kalmarsunds gymnasieförbund som motsvarar 
kostnaderna för den vuxenutbildning som för de tre kommunernas räkning genomförs 
av Kalmarsunds gymnasieförbund 

• Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
• I förekommande fall av andra tillkommande statsbidrag eller motsvarande. 

 
Inledningsvis sammanräknas samtliga dessa medel, inklusive bedömda tillkommande 
statsbidrag, till en samlad utgångssumma. Från denna samlade summa reserveras sedan i 
ordning: 

1. Nödvändiga medel för att genomföra de delar av den samlade vuxenutbildningen som 
omfattas av rättighetslagstiftningen, d.v.s. kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning i sfi och 
behörighetsgivande komvux på gymnasial nivå som genomförs platsbundet. 



2. Kostnader för genomförande av upphandlad vuxenutbildning 
3. Kostnader för genomförande av kommunal yrkesutbildning på gymnasial nivå 

 
Eventuella resterande medel budgeteras för att täcka kostnader för utbildning som 
rektorsgruppen enhälligt överenskommer ska prioriteras utifrån aktuella utbildningsbehov i 
de tre kommunerna. 
 
Fördelning av budget 
De ovan nämnda budgetposterna ska i förslaget till styrelsen fördelas mellan Kunskapsnavet 
och Kalmarsunds gymnasieförbund så att 

• Kunskapsnavet disponerar medel för yrkesutbildning, upphandlad utbildning samt den 
utbildning som Kunskapsnavet ansvarar för inom ramen för överenskomna 
prioriteringar 

• Kalmarsunds gymnasieförbund disponerar medel för särvux, sfi och övrig platsbunden 
komvux samt den utbildning som Kalmarsunds gymnasieförbund ansvarar för inom 
ramen för överenskomna prioriteringar. 

 
Undantag 
Rektorgruppen har som uppdrag att i samförstånd nå ett enhälligt beslut rörande 
budgetförslaget till styrelsen. Om rektorsgruppen i undantagsfall inte kan nå fram till ett 
enhälligt förslag ska det budgetförslag som lämnas till styrelsen basera sig på de källor som 
budgetposterna kommit från, så att 

• Kunskapsnavets budget utgörs av kommunala resurser för Kunskapsnavets 
ansvarsområde, statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt medel för 
upphandlad vuxenutbildning 

• Kalmarsunds gymnasieförbunds budget utgörs av de delar av medlemsavgifterna till 
Kalmarsunds gymnasieförbund som motsvarar kostnaderna för den vuxenutbildning 
som för de tre kommunernas räkning genomförs av Kalmarsunds gymnasieförbund, 
minus kostnader för upphandlad vuxenutbildning. 

 
Delårsavstämning 
För att i första hand säkerställa att den rättighetslagstiftade utbildningen har tillräcklig 
finansiering ska en delårsavstämning av budgeten genomföras. Budgetavstämningen ska 
basera sig på ekonomiskt utfall efter andra tertialet och bedömningar av efterfrågan på 
rättighetslagstiftad utbildning under det kvarvarande året. Vid behov ska ett reviderat 
budgetförslag lämnas till styrelsen för beslut. 
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Rapport


Kunskapsnavet - organisatorisk tillhörighet 

Uppdraget 

Kalmar kommun har gett Tretton2 AB i uppdrag att utreda och lämna förslag kring den 
organisatoriska tillhörigheten för Kunskapsnavet. Syftet med utredningen är att klargöra om 
organisationsformen är den mest ändamålsenliga.  I utredningen har ingått att träffa och 
intervjua representanter, både politiker och tjänstemän, från berörda kommuner. Det har även 
ingått att genomföra en omvärldsbevakning för att identifiera hur andra kommuner med en 
framgångsrik vuxenutbildning är organiserade. 


De frågor som utredningen ska ge svar på är främst:

• Vilken är skillnaden mellan Kunskapsnavets och Gymnasieförbundets uppdrag vad gäller 

gymnasial vuxenutbildning?

• Förekommer det dubbelarbete så att det finns utrymme för effektivisering?

• Vad skulle en överflyttning av Kunskapsnavets verksamhet till Kalmarsunds 

gymnasieförbund innebära organisatoriskt, lednings-, personal- och arbetsmiljömässigt för 
respektive verksamhet? 

• Hur kan den flexibilitet och kreativitet som Kunskapsnavet stått för upprätthållas vid en 

organisationsövergång?

• Vilka för- och nackdelar finns med en överflyttning utifrån ovanstående aspekter och för 

respektive kommun? 

• Vilka för- och nackdelar finns med att behålla nuvarande organisation och för respektive 

kommun? 

• Hur ser hanteringen av hela vuxenutbildningens ekonomi ut vad gäller statsbidrag och 

bidrag från medlemskommunerna? I detta ingår både förbundets och Kunskapsnavets 
ekonomi samt den fördelning som sker dem emellan. 

• Vilka principer för fördelning skulle kunna gälla framöver oaktat organisationsform? 

• Hur kan neutraliteten/oberoendet till andra utbildningsanordnare vidmakthållas om 

Kunskapsnavet organisatoriskt tillhör förbundet, d.v.s. en av utbildningsanordnarna? 

• Hur kan vuxenutbildningens roll som arbetsmarknadspolitiskt verktyg påverkas vid en 

omorganisation?


Till dessa frågor har även lagts frågan om hur det statistiska underlaget för 
vuxenutbildningens ekonomi fungerar.


�4 Kunskapsnavet - organisatorisk tillhörighet



2019-09-30

Uppdraget har utförts i tre faser. Först en inledande inläsnings- och intervjufas under juni 
månad 2019. Under augusti månad genomfördes en uppföljande intervju- och analysfas. 
Under september månad har analysfasen slutförts och denna rapport har sammanställts. 


Intervjuer har enligt uppdraget genomförts med ansvariga politiker från de tre samarbetande 
kommunerna i Kunskapsnavet, med representanter för Styrelsen för Vuxenutbildning och 
styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund, med ledningen för Kunskapsnavet och 
Kalmarsunds Gymnasieförbund samt medarbetare vid Kunskapsnavet och Kalmarsunds 
Gymnasieförbund. Intervjuer har också genomförts med representanter för Styrelsen för 
vuxenutbildningen i Kalmar, Torsås och Mörbylånga. För omvärldsbevakningen har intervjuer 
genomförts med representanter för Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Kunskapsförbundet Väst.


Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivande del, som innehåller en kort överblick över hur den 

kommunala vuxenutbildningen är uppbyggd, hur regelverket ser ut samt hur ekonomin 
fungerar. Denna inledning är nödvändig för de resonemang som följer senare i texten. På detta 
följer en kort beskrivning av historik, uppbyggnad och uppdrag för Kunskapsnavet respektive 
Gymnasieförbundet. I den beskrivande delen finns även en nulägesbeskrivning av de två 
verksamheterna, deras samarbetsformer, den ekonomiska hanteringen samt 
verksamhetsresultat.


Nästa del är en redovisande del som innehåller de viktigaste synpunkterna från de 
genomförda intervjuerna.


Del nummer tre är en analyserande och resonerande del som lyfter fram reflektioner kring 
den tidigare och nuvarande situationen. Här besvaras också några av de frågeställningar som 
finns redovisade i uppdraget, samt den tillagda frågan om den ekonomiska statistiken för de 
berörda kommunerna.


Avsnitt nummer fyra innehåller slutsatser och förslag relaterade till uppdraget och de insikter 
som gjorts under utredningsarbetet.


Kommunal vuxenutbildning - en översikt 
Den vuxenutbildning som bedrivs med kommunen som huvudman består i dag av två 

huvudsakliga delar, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Båda dessa 
skolformer regleras av skollagen (2010:800)  och vuxenutbildningsförordningen (2011:1108).
1

 Främst i skollagens 20 och 21 kapitel1
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I dagsläget består den kommunala vuxenutbildningen av tre huvudsakliga delar, 
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare (sfi). Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge kunskaper 
motsvarande grundskolenivå och gymnasial vuxenutbildning kunskaper motsvarande 
gymnasial nivå. Detta innebär att båda dessa utbildningsformer delar kursplaner och innehåll 
med grund- respektive gymnasieskolan. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande 
kunskaper i svenska språket.


En utbildningsform som räknas in i den kommunala vuxenutbildningen, men som styrs av 
en egen förordning, är regionalt yrkesvux . I regionalt yrkesvux ska minst tre samverkande 2

kommuner erbjuda kombinationer av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett 
yrkesområde (sammanhållna yrkesutbildningar).


Den kommunala vuxenutbildningen innehåller en blandning av rättigheter och skyldigheter, 
vilket kan upplevas som komplicerade. De regler som har störst konsekvens för kommunerna 
rör de utbildningar som omfattas av rättighetslagstiftningen. Dessa regler ger individen en rätt 
till en viss typ av utbildning, vilket också gör det tvingande för kommunen att erbjuda denna 
utbildning. De delar av den kommunala vuxenutbildningen som under längst tid har utgjort en 
rätt för individen är grundläggande vuxenutbildning  och sfi . Till detta har på senare tid 3 4

tillkommit en rätt till gymnasial vuxenutbildning som ger allmän och särskild behörighet till 
högskola och yrkeshögskola . Det finns även en rätt för individen till särskild utbildning för 5

vuxna. Det innebär i praktiken att en mycket stor del av den vuxenutbildning som kommunen 
är huvudman för inte går att med full säkerhet fastställa volymmässigt i förväg.


När det gäller den resterande delen av den kommunala vuxenutbildningen har kommunen 
en skyldighet att erbjuda denna . Denna skyldighet ska dock tolkas så att kommunen har en 6

skyldighet ATT erbjuda komvux på gymnasial nivå, men att inriktning på och dimensionering av 
denna utbildning kan variera. För många kommuner i landet medför detta att de utbildningar 
som kommunerna kan påverka storleken på, får fungera som regulator då kostnaderna för den 
rättighetslagstiftade delen av komvux ökar.


Eftersom så stora delar av den kommunala vuxenutbildningen utgör en rättighet för 
individen är det i praktiken bara yrkesutbildningar på gymnasial nivå (som inte ger behörigheter 

 Styrs av Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning2

 Skollagen 20 kap 11§3

 Skollagen 20 kap 31§4

 Skollagen 20 kap 19 a-b§5

 Skollagen 20 kap 16§. 6
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till yrkeshögskoleutbildning) som kommunen själv kan bestämma omfattningen på. Strikt tolkat 
så kan kommunen också neka en elev som vill läsa en kurs som visserligen ger behörigheter, 
men där syftet med studierna inte är att använda sig av behörigheten, t.ex. att läsa 
Samhällskunskap 1 för nöjes skull.


Ett antal särskilda regler finns i fråga om regionalt yrkesvux, där det finns villkor för 
statsbidraget för dessa utbildningar. De två viktigaste är kravet på en samverkan mellan minst 
tre kommuner, och kravet att kommunerna själva måste finansiera lika många årsstudieplatser 
som man söker statsbidrag för . Det finns dock inga närmare bestämmelser om hur 7

omfattande samverkan mellan kommunerna måste vara. Motfinansieringen av årsstudieplatser 
räknas inte heller per krona, utan per poäng. Detta gör att en kommun kan finansiera ”billiga” 
yrkesutbildningar med egna pengar, och finansiera ”dyra” yrkesutbildningar med statsbidrag.


Även finansieringen av vuxenutbildningen är komplicerad. Den största delen av komvux 
finansieras av kommunala medel, men där kompensation för kostnaderna finns inbakade i de 
generella statsbidrag som ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Här är de 
ursprungliga kopplingarna och summorna sedan länge bortglömda, men en uppskattning av 
de medel som kommunerna fått med stöd av finansieringsprincipen är enligt följande:


• Gymnasial vuxenutbildning, motsvarande 100 000 årsstudieplatser, vilket i dag motsvarar 
c:a 5 miljarder kr,

• Sfi och grundvux kompenserades via skatteväxlingar, summa okänd,

• Överföring från riktat statsbidrag vid upphörandet av Kunskapslyftet, 1,2 miljarder,

• Kompensation för rätten till komvux (2014) 500 miljoner,

• Kompensation för utbildningsplikten (2018) c:a 350 miljoner.


Räknar man samman kompensationen för komvux (exklusive sfi) så uppgår den till c:a 7 
miljarder, medan den årliga kommunala kostnaden för motsvarande verksamhet är betydligt 
lägre (3,8 miljarder 2017). Även om alla sådana jämförelser är mycket svåra att göra, och att 
det står kommunerna fritt att använda de generella statsbidragen på det sätt man anser bäst, 
finns det ett värde i att känna till de generella statsbidragens omfattning och betydelse för 
komvux. Att inte alla ”tänkta” medel till komvux används till annat än utbildningsplatser är inte 
heller konstigt med tanke på kommunernas ökade kostnader för t.ex. försörjningsstöd.


Det finns också riktade statsbidrag inom komvux, där den största finansieringen är avsatt 
för regionalt yrkesvux. 2018 avsatte staten en ram på 2 miljarder kronor för studieplatser inom 
regionalt yrkesvux. Av dessa medel betalades c:a 800 miljoner tillbaka till staten, eftersom 
kommunerna inte kunde genomföra utbildningar i den omfattning som det fanns finansiering. 
De främsta anledningarna till detta har angetts vara kravet på motfinansiering och ett svagare 

 Yrkesvuxförordningen 20§7
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söktryck p.g.a. högkonjunktur. Kravet på motfinansiering är tämligen nytt, och infördes som en 
reaktion på att ett flertal kommuner drog ner på antalet egenfinansierade platser inom 
yrkesutbildningarna, i samma omfattning som man fick studieplatser som finansierades med 
riktade statsbidrag. Detta gjorde att nettotillskottet av platser inom yrkesutbildningarna i 
Sverige blev mycket lägre än vad som den statliga finansieringen skulle leda till.


Till skillnad från gymnasieskolan finns ingen riksprislista för hur mycket en utbildning inom 
komvux kostar. Den främsta anledningen till detta är att komvux inte är programbaserad, utan 
kursbaserad. Att ta fram ett försök till riksprislista där varje kurs får ett pris vore ett oerhört 
omfattande arbete. Dessutom finns det ett flertal kommunala och regionala skillnader som 
skulle göra en sådan lista oanvändbar. Komvux har också ett annat krav på sig att vara 
anpassningsbart efter elevens förutsättningar, vilket gör att kurstiderna kan variera. Det finns 
också stora variationer på individnivå, t.ex. stödbehov. Det finns vissa grundvärden som man 
brukar utgå från i budgetsammanhang, nämligen att en årsstudieplats vid komvux kostar c:a 
50 000 kr. Om man skulle utgå från de ovan nämnda siffrorna i det generella statsbidraget, 
skulle man komma fram till att det finns c:a 700 kronor per innevånare och år i statsbidraget för 
kostnader för gymnasial komvux. Detta är dock mycket grova siffror, och frågan om 
statistikens tillförlitlighet kommer att behandlas senare i rapporten.


Under de senaste åren har den kommunala vuxenutbildningen växt kraftigt, och sedan 2016 
har komvux fler elever än gymnasieskolan på nationell nivå. Den största ökningen har skett 
inom sfi, där man också förutspår fortsatta ökningar av elevantalet. Komvux har också sett en 
utökning av både elevantal och ansvarsområde som en följd av Arbetsförmedlingens strategi 
att anvisa fler arbetslösa till reguljär utbildning. Det finns anledning att tro att detta ansvar 
kommer att öka i takt med att Arbetsförmedlingen drar ner på sin verksamhet. I dagsläget visar 
också de flesta ekonomiska tecken på en avmattning i ekonomin, vilket brukar leda till ökade 
arbetslöshetssiffror. Lågkonjunkturer tenderar rent generellt till att både öka efterfrågan på 
utbildningar inom komvux, och förändra innehållet i vad som efterfrågas. 


Samtidigt ökar efterfrågan på komvux-utbildningar som en del av kompetensförsörjningen 
inom arbetslivet, då även gymnasiala utbildningar leder till efterfrågade kvalifikationer.


Kunskapsnavet och Kalmarsunds gymnasieförbund 

De två huvudaktörerna i utredningen är Kunskapsnavet och Kalmarsunds gymnasieförbund. 
De har båda ansvaret för genomförande av vuxenutbildning i ett antal kommuner, men 
Gymnasieförbundet har också ansvar för vuxenutbildningen i Borgholm. De två 
organisationerna har en uppdelning mellan sig vad gäller verksamhetsområden, vilket också 
beskrivs i en överenskommelse från 2004 mellan kommunerna. Detta innebär att de två 
organisationernas uppdrag inte omfattar exakt samma grupp kommuner, de har olika 
driftsformer, olika finansiering och skiljer sig också åt i organisation. Den samlade 
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organisationen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås påminner inte om 
någon annan idag existerande lösning i Sverige, och är komplex till sin sammansättning. 
Komplex behöver dock inte innebära dysfunktionell.


Den främsta anledningen till den nuvarande strukturen är historisk. Den period då både 
Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet startade och växte fram, var en brytningstid för 
vuxenutbildningen, med många parallella utvecklingsspår. Uppdelningen av ansvaret på två 
organisationer har inneburit att de utvecklats inom var sitt spår av den utveckling som skett. 
Medan Kunskapsnavet har befunnit sig i det spår som arbetat med infrastrukturen för vuxnas 
lärande, och vuxenutbildningens ökade ansvar för arbetsmarknads- och 
kompetensförsörjningsfrågor, har gymnasieförbundet befunnit sig i utvecklingen av 
vuxenutbildningens ökade ansvar för att unga vuxna får högskolebehörigheter och inte minst 
det ökade ansvaret för vuxenutbildningen inom integrationen av nyanlända i form av sfi och 
grundläggande vuxenutbildning.


Uppdelningen av ansvaret för vuxenutbildningen grundar sig på ett avtal från 2004 mellan 
de tre kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. I detta avtal uppdrar de tre kommunerna 
till Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås att besluta om hur de 
samlade resurserna för vuxenutbildningen ska fördelas och fördelningen mellan direktbeställd 
och upphandlad utbildning. I avtalet anges också att styrelsen ska träffa arbetsutskottet (idag: 
presidiet) i Kalmarsunds Gymnasieförbund för diskussioner, och vid det ena av dessa möten 
ska samråd ske inför styrelsens beslut om resursfördelning. I samband med detta fattade 
också kommunfullmäktige i de tre kommunerna beslut, enligt förbundsordningen för 
Kalmarsunds gymnasieförbund , om den ansvarsfördelning som gäller idag.
8

Kunskapsnavet 

Historia

Embryot till Kunskapsnavet kom till i samband med det första Kunskapslyftet i mitten av 90-

talet. Delegationen för kunskapslyftet utlyste 1996 medel för en femårig satsning, där 
kommuner uppmanades att söka medel. En prioritering av kommuner som sökte i samarbete 
angavs, och det ledde det till att Kalmar, Torsås och Mörbylånga sökte och beviljades medel 
tillsammans. Under kunskapslyftstiden erhöll de tre kommunerna tillsammans över 200 
miljoner kr. Verksamheten leddes av en styrelse med representation från de tre kommunerna, 
och gick initialt under namnet Kunskapslyftet i Kalmar, Torsås och Mörbylånga. Verksamheten 
bytte 2003 namn till Kunskapsnavet.


 I protokollen hänvisas till 3§ andra punkten i Förbundsordningen. I den gällande Förbundsordningen är detta 2§ 3 8

stycket: ”Kalmarsunds gymnasieförbund är - om respektive medlemskommun inte beslutar något annat - huvudman 
för utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna samt grundläggande- och gymnasial kommunal 
vuxenutbildning.” 
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Kunskapslyftet hade på nationell nivå flera syften, där ett av syftena var att utveckla 
vuxenutbildningen för de behov man förutsåg i det kommande 2000-talet. Det som betonades 
i den kravbild man lyfte fram var ökad flexibilitet, ett skifte från utbudsstyrning till 
efterfrågestyrning, ett skifte från utbildning till lärande (bl.a. byttes ordet ”vuxenutbildning” ut 
till ”vuxnas lärande”), och en uppfattning om att vuxenutbildningen behövde vitaliseras genom 
att fler utbildningsaktörer skulle användas. Från regeringens sida fanns i detta sammanhang en 
skepsis till att detta skulle kunna genomföras om utvecklingsansvaret lades direkt på den 
befintliga organisationen för komvux.


Av den anledningen riktades Kunskapslyftets inbjudningar till utvecklingsmedel direkt till 
kommunledningarna. Inom många kommuner uppstod motsättningar mellan olika förvaltningar 
och olika intressenter när så stora statliga medel tillgängliggjordes i en tid med mycket dålig 
ekonomi. Det ledde till att Kunskapslyftet väldigt ofta fick en helt fristående organisation med 
en egen politiskt tillsatt styrelse.


För kunskapslyftet i Kalmar, Mörbylånga och Torsås ledde dessa nationella strategier till att 
ansvaret för Kunskapslyftet inte lades på komvux. Huruvida man i sak ansåg att de egna 
komvux inte var rustade för att hantera de nya kraven, parallellt med att man bedrev ett 
traditionellt komvux har inte utretts inom detta uppdrag, men ett faktum är att 
Kunskapslyftsorganisationen kom att arbeta med alla de frågor som präglade den dåvarande 
framtidsbilden och komvux kom att arbeta med mer traditionell utbildning för vuxna.


2001 kom propositionen om vuxnas lärande, som utifrån erfarenheterna av Kunskapslyftet 
drog upp riktlinjerna för framtidens vuxenutbildning . Här föreslogs bl.a. att kommunens ansvar  9

skulle vara att tillhandahålla en infrastruktur för vuxnas lärande, snarare än ett ansvar att driva 
ett komvux. Denna proposition kom i mycket hög utsträckning att prägla uppdraget för 
Kunskapsnavet i avtalet från 2004. Inom uppdraget att tillhandahålla en infrastruktur för vuxnas 
lärande ingick bl.a. att etablera och upprätthålla nätverk mellan olika aktörer, att vägleda och 
ge råd till vuxna i behov av lärande, att upphandla den utbildning som behövdes av både 
offentliga och enskilda utbildare. 


Eftersom vuxenutbildningen genom Kunskapslyftet fick en betydelse på en mer 
övergripande politisk nivå, förslogs samtidigt att verksamheten i Kunskapsnavet 
ansvarsmässigt skulle  ligga under ”Styrelsen för Vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och 
Torsås”. Styrelsens sammansättning skulle vara representanter från kommunstyrelserna i de tre 
kommunerna. Styrelsen för Vuxenutbildning skulle också få i uppdrag att besluta om hur de 
samlade resurserna för vuxenutbildning i de tre kommunerna skulle fördelas, samt om 
fördelningen mellan utbildning i kommunens egen regi vid Axel Weüdel-skolan och upphandlad 

 Proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen9
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utbildning. Som stöd till styrelsen föreslogs inrättandet av en beredningsgruppp, bestående av 
skolcheferna i Mörbylånga och Torsås, förbundschefen för Gymnasieförbundet, representanter 
för Arbetsförmedlingen samt rektorn vid Kunskapsnavet. Ordförande i beredningsgruppen 
skulle vara chefen för arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun. Personalansvaret för 
medarbetare vid Kunskapsnavet skulle ligga hos Kalmar kommun, men skulle ses som en 
gemensam resurs för alla tre kommunerna.


Verksamhet

Kunskapsnavet är inte en egen juridisk enhet, utan Kalmar kommun fungerar som ansvarig 

organisation. Kunskapsnavet har dock en egen skolenhetskod och sätter och utfärdar betyg.


Styrelsen för vuxenutbildningen har satt upp följande mål för Kunskapsnavet:

• Främja ett livslångt lärande hos alla vuxna, och därvid särskilt  

fokusera på prioriterade målgrupper: vuxna med kort tidigare utbildning,

• erbjuda neutral och individuell vägledning som grund för medvetna val,

• inspirera olika aktörer till att samverka kring vuxnas lärande och med samlad kompetens 

vidareutveckla och förnya vuxenutbildningen.


Ansvarsfördelningen mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet innebär att 
Kunskapsnavet ansvarar för i princip all upphandlad utbildning för de tre kommunerna, 
inklusive den upphandlade distansutbildningen inom behörighetsgivande gymnasial komvux. 
Vidare ansvarar Kunskapsnavet för yrkesutbildningar på gymnasial nivå, inklusive utbildningar 
inom Regionalt yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning inom de tre kommunerna.


Kunskapsnavet arbetar också med vägledning inför och under studier. Alla blivande elever 
inom gymnasial vuxenutbildning träffar en vägledare från Kunskapsnavet för 
vägledningssamtal, även elever som sedan blir antagna av Axel Weüdel. Kunskapsnavet 
ansvarar också för upprättandet av den individuella studieplanen för elever inom gymnasial 
vuxenutbildning. I vägledarens uppdrag ingår också att motivera samt diskutera kring mål och 
delmål. Vidare informeras om behörigheter, betygsdokument och studieekonomi. Vägledarna 
arbetar med specialpedagog och yrkessvensklärare för att identifiera elever som är i behov av 
stöd och därmed kunna minska risken för studiemisslyckanden. Under 2018 hade vägledarna 
c:a 21 000 kontakter i form av besök, telefon och mail, och genomförde 3021 
vägledningssamtal.


Kunskapsnavet genomför uppsökande verksamhet i alla tre kommuner, och medverkar 
också på mässor, marknader och liknande. Den uppsökande verksamheten svarar mot 
skollagens krav på kommuner att informera om möjligheterna till vuxenutbildning. Vägledare 
från Kunskapsnavet har också fasta besökstider på arbetsförmedlingarna i de tre 
kommunerna.
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Många elever inom komvux har idag behov av stödinsatser i form av språkstöd och 
specialpedagogiskt stöd. Här erbjuder Kunskapsnavet dessa typer av stöd till elever, 
oberoende av vem som är utbildningsanordnare. Detta innebär att elever hos enskilda 
anordnare som bedriver utbildning på entreprenad får sina stödinsatser från Kunskapsnavet 
utöver de som erbjuds från utbildningsanordnaren.


Resultat

Kunskapsnavet redovisar sin verksamhet i en årlig kvalitetsrapport. 2018 deltog 1257 elever 

i utbildning på gymnasial nivå via Kunskapsnavet. Av dessa studerade 747 elever en 
sammanhållen yrkesinriktad utbildning på mellan ett och två år. Av de resterande har de flesta 
läst olika kurser på distans. Under 2018 sattes betyg i sammanlagt 3606 kurser på gymnasial 
nivå. 95 % av eleverna nådde godkänt (riksgenomsnitt 88 %).  Avbrottsfrekvensen bland 
eleverna på Kunskapsnavet är 11 % (riksgenomsnitt18 %). Kunskapsnavet genomförde 585 
helårsplatser under 2018, vilket motsvarar 468 000 gymnasiepoäng.


Ekonomi

Kunskapsnavet får sin grundfinansiering från de tre samarbetande kommunerna. Det finns 

en överenskommelse att varje kommun bidrar med 134 kr per kommuninnevånare. Denna 
summa är framräknad utifrån kommunernas andel av de 1,2 miljarder kr som flyttades från 
riktade statsbidrag, in i det generella statsbidraget vid Kunskapslyftets upphörande. Totalt 
uppgår denna grundfinansiering till c:a 13 milj kr per år. Kunskapsnavet får, efter 
överläggningar, också ett tillskott via en uppdelning av Gymnasieförbundets driftsbidrag för 
komvux. Storleken på detta tillskott har varierat, men för innevarande år är tillskottet 7,5 milj kr. 
Eftersom Kunskapsnavet också har ansvar för Regionalt Yrkesvux, lärlingsvux m.m. för de tre 
kommunerna, erhåller Kunskapsnavet också de riktade statsbidrag som ges för dessa 
verksamheter. Denna del av Kunskapsnavets budget uppgår för närvarande till c:a 22 milj kr 
per år. Kunskapsnavet genomför också behörighetsgivande komvux på distans, vilket innebär 
att man får en del av den kompensation som kommunerna får för ökade kostnader för rätt till 
komvux, via det generella statsbidraget. Under de senaste åren har denna summa uppgått till 
c:a 4,5 miljoner kr sammantaget.


Medarbetare

Personalen vid Kunskapsnavet har under 2018 bestått av åtta vägledare, en 

specialpedagog, en administratör, en rektor, en biträdande rektor, två yrkessvensklärare, en 
barn- och fritidslärare, fyra vård- och omsorgslärare samt två handledare inom ett yrkesspår 
för invandrare.
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Kalmarsunds Gymnasieförbund 
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade den 1 juli 1995. 

Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 
Gymnasieförbundet styrs av en förbundsdirektion, där ledamöterna väljs av 
medlemskommunerna. Ordförande ska utses av ledamot från Kalmar kommun. 
Förbundsdirektionen har ett presidium som består av ordförande och vice ordförande. 
Presidiet ska samråda med Styrelsen för Vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås 
inför styrelsens beslut om inriktning och dimensionering för den samlade vuxenutbildningen.


Verksamhet inom vuxenutbildningen

Uppdelningen mellan Gymnasieförbundet och Kunskapsnavet innebär att 

Gymnasieförbundet ansvarar för grundläggande vuxenutbildning, sfi och behörighetsgivande 
gymnasial komvux (platsbunden) inom de tre kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 
Eftersom Borgholms kommun inte omfattas av Kunskapsnavets ansvarsområde har 
Gymnasieförbundet ett bredare ansvar i denna kommun. Gymnasieförbundet utför även 
yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå på uppdrag av Kunskapsnavet. Vidare ansvarar  
Gymnasieförbundet även för yrkeshögskoleutbildningar för medlemskommunerna.


Gymnasieförbundet bedriver komvux-utbildningar vid tre skolor, Axel Weüdel-skolan i 
Kalmar, Ölands Gymnasium i Borgholm och Mjölnergymnasiet i Torsås.


Ekonomi

Kalmarsunds gymnasieförbund får sin huvudsakliga finansiering genom medlemsbidrag från 

medlemskommunerna. För vuxenutbildningsdelen uppgår dessa bidrag totalt till c:a 50 milj kr. 
För gymnasial komvux, exklusive sfi får Gymnasieförbundet årligen c:a 21 milj kr. 
Gymnasieförbundet får också relevanta delar av de kostnadskompensationer som staten 
lämnar till kommunerna i det generella statsbidraget. Inför verksamhetsåret 2018 fick dock 
Gymnasieförbundet inte ersättning för de ökade kostnaderna för utbildningsplikten, vilket 
påverkade förbundets ekonomi negativt. 


Budgeten för vuxenutbildningsdelen av Gymnasieförbundet tas fram genom att föregående 
års budget räknas upp med ett index. 


Gymnasieförbundet som helhet uppvisar ett ekonomiskt underskott, vilket beror på 
urholkade medlemsbidrag inom gymnasiedelen. Vuxenutbildningen har dock i stort haft en 
ekonomi i balans. De minusposter som uppkommit i förhållande till budget går att tillskrivas till 
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den uteblivna ersättningen för utbildningsplikten, samt ökade kostnader för sfi, till följd av 
etableringen av sfi vid folkhögskola. En sfi-elev som antagits kan fritt välja en folkhögskola som 
anordnare, varvid kommunen måste ersätta folkhögskolan för utbildningsplatsen. Detta är en 
kostnad som kommunen har mycket svårt att planera inför.


Medarbetare

Gymnasieförbundet har medarbetare som arbetar inom vuxenutbildningsuppdraget både 

vid Axel Weüdel och Ölands gymnasium. Axel Weüdel har 34 lärare som arbetar inom sfi, 27 
lärare inom grundläggande  och gymnasial komvux samt två studie- och yrkesvägledare. Vid 
Ölands gymnasiums komvux arbetar 4 lärare inom sfi, 8 lärare inom grundläggande och 
gymnasial komvux samt 1 studie- och yrkesvägledare. Axel Weüdel har två rektorer, där den 
ene ansvarar för sfi och lärvux (särvux), och den andra för grundläggande- och gymnasial 
komvux samt yrkesutbildningar.


Resultat

Axel Weüdel har under 2018 genomfört 248 helårsplatser på gymnasial komvux, och 442 

helårplatser på sfi. Andelen elever som nått minst godkänt resultat är 82 % inom gymnasial 
vuxenutbildning (riksgenomsnitt 88 %) och 98 % inom sfi (riksgenomsnitt 97 %). 


Processen kring inriktning, dimensionering och finansiering 
Den verksamhetsuppdelning som finns mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet har 

lett till en speciell beslutsprocess inför varje verksamhetsår. Principen för processen finns 
beskrivet i avtalet mellan Kalmar, Mörbylånga och Torsås från 2004. Styrelsen för 
vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås ska besluta om hur de samlade resurserna 
för vuxenutbildning i de tre kommunerna skulle fördelas, samt om fördelningen mellan 
utbildning i egen regi och upphandlad utbildning. Beslutet ska tas efter samråd med presidiet 
för Kalmarsunds Gymnasieförbund. I de samlade resurserna ingår alltså medel både för 
Kunskapsnavet och för Kalmarsunds Gymnasieförbund.


I praktiken är detta en process med flera steg. I den första processen fastställs 
budgetramarna för Kunskapsnavet respektive Gymnasieförbundet. Dessa ramar utgår från 
Kunskapsnavets medel från de tre samverkande kommunerna (134 kr per kommuninnevånare), 
samt vuxenutbildningsdelen av medlemsbidragen till Gymnasieförbundet. Till detta tillkommer 
de statsbidrag som båda organisationerna räknar med. I detta fall finns osäkerhetsfaktorer vad 
gäller de riktade statsbidragen för Regionalt yrkesvux till Kunskapsnavet, eftersom beslut om 
dessa tas senare av Skolverket. Inom båda organisationerna görs också en bedömning av 
omfattningen av de olika verksamhetsdelarna, samt bedömda kostnader för detta.
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Inför mötet mellan styrelsen för vuxenutbildningen och presidiet för Gymnasieförbundet sker 
ett möte på tjänstemannanivå. Principerna för detta möte finns beskrivet i den förstudie som 
ligger till grund för avtalet mellan de tre kommunerna, där man rekommenderar en 
beredningsgrupp för dessa ärenden (se ovan), men där rektorerna för komvux ska medverka 
vid ett av beredningsgruppens möten. Över åren har beredningsgruppen avvecklat sig självt, 
och en gruppering för förhandling och överenskommelse om budgetfördelningen tagit över 
beredningsansvaret till styrelsen. Stommen i den gruppering som idag förhandlar om budgeten 
för den samlade vuxenutbildningen har bestått av rektorerna för Kunskapsnavet respektive 
Axel Weüdel. Under senare år har även förbundsdirektören vid Gymnasieförbundet och chefen 
för enheten för Arbete och Välfärd i Kalmar kommun (den enhet där Kunskapsnavet befinner 
sig organisatoriskt) medverkat vid mötena. Gruppen upprättar en överenskommen budget för 
den samlade vuxenutbildningen, vilken sedan sätts ihop i ett förslag till verksamhetsbeslut i 
styrelsen för vuxenutbildning.


Vid styrelsens beslutsmöte har de ansvariga tjänstemännen presenterat sin 
överenskommelse och det underlag till beslut man tagit fram för styrelsen. Den efterföljande 
diskussionen har enligt beskrivningar fokuserat på om tjänstemännen är överens om den 
föreslagna fördelningen. När detta bekräftats har styrelsen beslutat om verksamhetsinriktning 
och budgetfördelning för nästkommande år. Vid de flesta tillfällen har dessa beslutsmöten varit 
mycket korta och ingen djupare diskussion om inriktningar m.m. har förekommit.


Budgetsamtalen mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet har fungerat väl under 
tidigare år, men under senare år har det blivit allt svårare att komma överens om en gemensam 
budget. Vid budgetsamtalen inför 2019 drog budgetprocessen ut på tiden ända in till starten av 
2019. Några anledningar till detta var förvirring kring två av den nya posterna i det generella 
statsbidraget, kompensationen för rätten till komvux och kompensationen för 
utbildningsplikten. Gymnasieförbundets ökade kostnader för sfi bidrog också till svårigheterna 
att komma överens.


Den praktiska hanteringen av medel sker från Kunskapsnavets sida genom faktureringar. 
Kunskapsnavet skickar fakturor till de tre kommunerna för ”rekvisition” av sitt grundanslag 
(134-kronan). Man skickar också fakturor till Gymnasieförbundet för de medel som man 
kommit överens om ska användas för verksamhet som Kunskapsnavet genomför.


En stor skillnad i den ekonomiska hanteringen har varit att när Gymnasieförbundet tillämpat 
ett slutet budgetår, har Kunskapsnavet haft en ekonomi där man periodiserat både kostnader 
och tillgängliga medel. Det är ett mycket praktiskt tillvägagångssätt eftersom 
vuxenutbildningen, till skillnad från gymnasieskolan, har en stor andel elever som startar sent 
på hösten, men avslutar sina kurser först på våren. Det är däremot tveksamt om detta är 
förenligt med de principer som gäller för kommunal ekonomi. Man bör också notera att 
vuxenutbildningsdelen av Gymnasieförbundet inte har haft denna möjlighet, även om man har 
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samma situation som Kunskapsnavet med sent startande elever. Detta sätt att arbeta har 
också haft stora konsekvenser för den ekonomiska statistiken, då det under vissa år redovisats  
både kostnader som varit periodiserade och kostnader som uppstått det aktuella året. 
Kostnaderna i statistiken har då kommit att svänga väldigt mycket, beroende på om det vid ett 
visst år funnits många elever som påbörjat sina studier sent på året. Periodiseringen av 
kostnader och medel vid Kunskapsnavet har dock upphört fr.o.m. i år.


Redovisning av intervjuer och synpunkter 
Intervjuer med politiker från de tre kommunerna, kommunala tjänstemän, ledningen från 

Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet samt medarbetare vid de två sistnämnda 
organisationerna har genomförts. Intervjuerna har under tre dagar genomförts på plats i 
Kalmar, men uppföljande samtal via telefon har också genomförts med ett antal av de 
intervjuade personerna. Det har också förekommit en stor del mailutväxling mellan utredaren 
och berörda personer. 


I detta avsnitt redovisas huvuddragen av de genomförda intervjuerna. Eftersom det 
avgörande för utredningens slutsatser är vilka synpunkter som lämnats, och från vilken 
gruppering synpunkterna lämnats, redovisas inte intervjuresultaten på individnivå utan 
gruppnivå.


Politiker och tjänstemän från Kalmar, Mörbylånga och Torsås 
I denna grupp redovisas också synpunkterna från ledamöter i Styrelsen för vuxenutbildning.


Det finns en stark samsyn från de tre kommunerna att man är nöjda med Kunskapsnavets 
insatser. Man upplever att Kunskapsnavet levererar ett bra resultat och att man får valuta för 
sina pengar. Från de mindre kommunerna beskriver man Kunskapsnavet som engagerad, 
närvarande och lyhörd. Man upplever inte att Kunskapsnavet på något sätt prioriterar ner de 
mindre kommunerna, utan tycker att man snabbt får respons på de behov man uttrycker.


De mindre kommunerna uppfattar också att man tjänat ekonomiskt på samarbetet kring 
Kunskapsnavet. Man menar att man på det sättet fått tillgång till statsbidrag som man annars 
inte haft förmågan att söka själva.


På frågan om arbetet i Styrelsen för vuxenutbildning menar man på att man inte har den 
rätta inblicken i och förkunskaperna för arbetet i styrelsen. Då man är van att arbeta med 
frågor på en mer övergripande politisk nivå har man svårt att diskutera vuxenutbildningsfrågor 
på den detaljnivå som kanske skulle krävas i styrelsen. Från vissa ledamöter i Styrelsen för 
vuxenutbildning kan man höra en irritation över det ”tjafs” som har varit i samband med 
budgetprocessen.
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Bland flera i denna intervjuade grupp, framför allt från de mindre kommunerna, är man 
oroliga för att en sammanslagning av Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet skulle försämra 
de tjänster man idag får från Kunskapsnavet.


Från de mindre kommunerna upplever man också att man får en sämre service av 
Gymnasieförbundet. Man menar att där Kunskapsnavet skräddarsyr lösningar efter 
kommunens behov, är Gymnasieförbundet mer statiskt och erbjuder de lösningar man redan 
har. Man säger sig inte ifrågasätta verksamheten vid Gymnasieförbundet, men organisationens 
förmåga att arbeta på samma sätt som Kunskapsnavet gör idag. Någon säger också att man 
uppfattar att Gymnasieförbundet prioriterar komvux mycket lägre än gymnasieverksamheten. 
Man uttrycker också oro för att Gymnasieförbundets dåliga ekonomiska läge ska påverka 
vuxenutbildningen, vid en eventuell sammanslagning av Kunskapsnavet och 
Gymnasieförbundet.


Presidiet för Gymnasieförbundet 
Här ser man ett stort problem i de dubbla organisationer som finns i dagens läge. Eftersom 

Gymnasieförbundet är större anser man att det skulle vara bättre om all utbildningsverksamhet 
låg inom denna organisation. Detta skulle också öka tydligheten.


Det finns också ett generellt ifrågasättande varför Kunskapsnavet gör de saker de gör. Man 
anser att Kunskapsnavet bara har uppdraget att vara en vägledningsorganisation, och ska inte 
syssla med utbildning. Som exempel lyfter man att Kunskapsnavet beställer omsorgsutbildning 
av Gymnasieförbundet, vilket är en omväg. Dagens uppdelning gör att Gymnasieförbundet inte 
kan rekvirera medel för Regionalt Yrkesvux, vilket man anser vara fel. Man menar också att 
Gymnasieförbundet har kompetens att upphandla utbildning, varför det lika gärna skulle kunna 
göras av Gymnasieförbundet.


Även här lyfter man ”gnisslet” som varit i de budgetsamtal som förts. Man menar också att 
det finns en stor skillnad mellan de samtal som förs i Presidiet och de som förs i Styrelsen för 
vuxenutbildning. Samtalen som förs i Presidiet är mer initierade och engagerade än de som 
förs i Styrelsen.


Ledningen för Kunskapsnavet 
Här lyfter man fram att det uppstått problem i samband med de budgetdiskussioner som 

förts mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet. Men dessa problem har dykt upp på 
senare år, och man har alltid lyckats komma överens tidigare. Uppfattningen är att oklarheterna 
kring kompensationerna i de generella statsbidragen varit det som utlöst problemen i 
samarbetet. Man menar att som det utvecklat sig så finns det otydliga beslutsvägar idag.
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Man lyfter också fram att det funnits ett vi-och-dem förhållande sedan länge, vilket grundar 
sig på den uppdelning som gjorts i tidigare överenskommelser. Men man menar också att den 
flexibilitet och behovsanpassning som Kunskapsnavet har idag inte hade varit möjlig med en 
annan lösning.


Man är mycket tydlig med att man upplever en risk för en minskad flexibilitet och minskad 
behovsanpassning om Kunskapsnavet skulle läggas ihop med Gymnasieförbundet. Man ser 
också framför sig en problematisk personalövergång, med minskad effektivitet under en längre 
period. Man menar också att det är svårt att se vilka rationalitetsvinster en eventuell 
verksamhetssammanslagning skulle leda till. Med tanke på omfattningen av den verksamhet 
som Kunskapsnavet har så skulle alla dagens medarbetare behövas även fortsättningsvis, 
oavsett var verksamheten ligger.


Det finns en uppfattning att vuxenutbildningsfrågan är nedprioriterad inom 
Gymnasieförbundet, och att Kunskapsnavets verksamhet skulle få en andrahandsstatus på 
Gymnasieförbundet. Man kopplar också diskussionerna om sammanslagning till 
Gymnasieförbundets dåliga ekonomi, och att en verksamhetssammanslagning skulle medföra 
att medel från vuxenutbildningsverksamheten skulle användas till att fylla luckorna i 
Gymnasieförbundets ekonomi.


I samtalen framkommer också uppfattningen om skillnader i verksamhetskulturerna vid 
Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet, och att dessa skillnader skulle få negativa 
konsekvenser för både medarbetare och verksamhet vid Kunskapsnavet om verksamheterna 
slogs ihop.


Man upplever att det finns stor förbättringspotential i fråga om samverkan mellan 
Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet, och att ett ökat samarbete skulle gagna båda 
organisationerna. Däremot anser man inte att verksamheterna behöver slås ihop för att 
åstadkomma detta.


Ledningen för Gymnasieförbundet 
Från Gymnasieförbundets sida upplever man att den nuvarande uppdelningen på två 

organisationer inte fungerar optimalt. Man menar att det läggs ner onödigt mycket arbete på 
kommunikation mellan de två organisationerna, och att det uppstår missar i denna 
kommunikation. Med två organisationer tvingas man till nödlösningar som inte skulle behövas 
med en enda organisation. Man anser också att likvärdigheten och helhetssynen skulle öka 
med en organisation.


Det finns också ett ifrågasättande av varför Kunskapsnavet sysslar med 
utbildningsverksamhet, med tanke på deras placering inom enheten för arbete och välfärd i 
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Kalmar kommun. Vidare upplever man att Kunskapsnavet har anställt pedagogisk personal på 
ett sätt som inte ingår i deras uppdrag.


Man anser också att den vuxenutbildning som idag upphandlas av Kunskapsnavet istället 
skulle kunna genomföras inom ramen för Gymnasieförbundets verksamhet. På ett mer 
generellt plan skulle också en enda organisation leda till förbättrad resurseffektivitet då man 
skulle kunna sambruka medel mellan gymnasieverksamheten och 
vuxenutbildningsverksamheten. Ytterligare vinster som skulle uppnås vid ett samgående är att 
analysen av det regionala utbildningsbehovet skulle genomföras samlat på ett och samma 
ställe.


Ledningen för gymnasieförbundet upplever det också som att det finns en obalans i 
förutsättningarna när det endast är Kunskapsnavet som kan rekvirera de riktade statsbidragen 
inom regionalt yrkesvux. Bilden är att dessa statsbidrag skulle behövas inom 
Gymnasieförbundet för att bredda verksamheten.


Rektorerna vid Axel Weüdel 
Rektorerna vid Axel Weüdel har svårt att se nyttan med två organisationer som arbetar med 

samma frågor. De ser risken för stora kommunikations- och administrativa missar när många 
instanser är inblandade. Exempel man lyfter fram på upplevda problem är att det blir 
informationsfördröjning p.g.a. flera organisationsled, mötesprocesser med externa parter blir 
komplicerade och utdragna då det ska finnas representanter både för Gymnasieförbundet och 
Kunskapsnavet.


I dag sker all vägledning på gymnasial nivå via Kunskapsnavet. Likaså görs anmälan till 
prövning på Navet. Antagningen till Axel Weüdel-skolan görs där. Här finns en risk att det kan 
bli två separata väglednings- och antagningsprocesser och även dubbelarbete i väglednings- 
och antagningsprocessen.


Den allvarligaste risken som rektorerna lyfter fram är att eleverna hamnar i kläm med röriga 
strukturer. Ett exempel är att man använder olika system för upprättande och uppdatering av 
den individuella studieplanen . Detta innebär att Gymnasieförbundets medarbetare inte kan se 10

den individuella studieplan för eleven som upprättats av Kunskapsnavet. Vidare kan 
Kunskapsnavet besluta om förlängning av kurser, vilket inte kommer fram till 
Gymnasieförbundet. Eftersom den fysiska placeringen för Kunskapsnavet och Axel Weüdel 
inte är samma händer det att elever går fel varje dag. Den dubbla organisationen innebär också 
att det finns flera frågor som inte studievägledarna på Kunskapsnavet kan svara på.


 I just denna fråga finns olika uppgifter. Vägledare vid Kunskapsnavet uppger att både de och Axel Weüdel 10

använder IST:s Extens som programvara. Däremot finns det behov av utveckling av denna programvara för att 
samarbeta kring den individuella studieplanen.
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Rektorerna framhåller också att Komvux idag är flexibel och individanpassad i en högre 
utsträckning än när Kunskapsnavet startade. De två rektorerna, som är nya, har personlig 
erfarenhet av att kombinera verksamhet i egen regi med upphandlad verksamhet. Man menar 
också att man i en sammanslagen verksamhet skulle kunna få stora synergier mellan 
vuxenutbildning och gymnasieskolan.


På medarbetarnivå ser rektorerna också fördelar med en samlad verksamhet. T.ex. skulle 
kompetensutvecklingsmöjligheterna öka, och arbetsdelning mellan medarbetare skulle 
föbättras. En större samlad organisation skulle också innebära mindre sårbarhet.


För eleverna skulle en sammanslagning innebära en ökad bredd av kurser, menar 
rektorerna. Man skulle också öka möjligheterna till kombinationsutbildningar, främst då mellan 
sfi och yrkesutbildningar. Tydligheten skulle också öka för eleverna i fråga om administration 
och individuella studieplanen.


Medarbetare vid Kunskapsnavet 
Medarbetarna vid Kunskapsnavet är mycket tydliga med att man ser många farhågor i 

samband med en eventuell sammanslagning av Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet. De 
negativa konsekvenser man ser gäller både organisatoriskt och för eleverna. 


Organisatoriskt så upplever man att det funnits en spänning mellan Kunskapsnavet och 
Gymnasieförbundet från början. Där Kunskapsnavet arbetat mer lyhört och flexibelt har 
Gymnasieförbundet behållit sitt traditionella skoltänk. Man lyfter också fram skillnaderna 
mellan Kunskapsnavets platta organisation med korta beslutvägar och stort eget ansvar för 
medarbetarna. Här upplever man Gymnasieförbundet som en organisation med större avstånd 
mellan ledning och medarbetare och mycket längre beslutsprocesser. Man upplever också att 
det finns stora skillnader i ledningsfilosofi mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet, 
vilket påverkar synen på en eventuell sammanslagning. Bilden man har av vägledarnas 
situation på Gymnasieförbundet är att de är mer ensamma och pressade, samt att de har en 
mycket högre administrativ börda än vägledarna på Kunskapsnavet. 


När det gäller arbetssätt och uppfyllande av det uppdrag man har, så lyfter medarbetarna 
på Kunskapsnavet fram ett antal farhågor även här. En första farhåga är att man inte tror att 
man kan vara neutral i relationen med externa anordnare om man samtidigt är en 
utbildningsanordnare. Man menar på att det alltid finns en press att i första hand välja den 
egna verksamheten. Rollen som fristående upphandlare gör också att man kan ställa hårda 
krav på leverantörerna av utbildning. Om man upplever att kvalitén är för låg, eller om avtalade 
tjänster inte levereras, så kan man ställa in betalningen eller på annat sätt press på den som 
levererar utbildningsinnehållet. Detta är mycket svårare gentemot den egna verksamheten. En 
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annan farhåga är att dagens roll som leverantör av utbildningar som svarar mot arbetslivets 
behov skulle försvagas. Trovärdigheten som oberoende samarbetspart skulle försvagas om det 
skulle kunna finnas misstankar att man i första hand rekommenderar utbildningar som finns 
hos den egna organisationen.  Idag arbetar man med stor omvärldsbevakning, samarbeten 
med yrkesråd och en stor uppsökande verksamhet. Detta överensstämmer inte alls med hur 
Gymnasieförbundet arbetar. Man anser också att det finns en risk att Kunskapsnavets roll inom 
arbetsmarknadspolitiken skulle försvagas. Idag är Kunskapsnavet en del av enheten för arbete 
och välfärd, vilket gör att man naturligt ingår som ett led i arbetet med integration och 
egenförsörjning. Även det proaktiva arbetet gentemot de samarbetande kommunerna anser 
man skulle försämras vid en eventuell sammanslagning. Detta arbetssätt finns inte hos 
Gymnasieförbundet.


Man menar också att det finns en stor risk för försämringar för eleverna, vid en eventuell 
sammanslagning. Många av de elever som möter Kunskapsnavet som sin första kontakt, 
uppskattar att de inte möts av en ”skola”. Detta beror på att många har en tidigare negativ 
upplevelse av skolan. Som oberoende vägledare upplever man också att man har mycket 
större trovärdighet kring att man föreslår verksamhet som enbart gynnar eleven, och inte den 
egna organisationen. Man menar också att man som vägledare på Kunskapsnavet har större 
frihet att fatta beslut som kan upplevas som ”utanför boxen”om det gagnar eleven, än vad 
vägledarna på Gymnasieförbundet har. 


Medarbetarna på Kunskapsnavet kan dock se vissa fördelar med ett närmande mellan 
verksamheterna. Den största positiva effekten är att det skulle vara bättre med en samlad 
vägledning. Den uppdelning som är mellan vägledarna på Kunskapsnavet och på 
Gymnasieförbundet upplevs inte som optimal. Man ser också att möjligheterna till 
arbetsdelning vid tillfälliga arbetstoppar och sjukdom skulle öka, vilket skulle göra 
organisationen mer robust.


Arbetsmarknadsenheten, Kommunledningskontoret, Kalmar 
kommun 

Kunskapsnavet har en avgörande betydelse för kommunens insatser på 
arbetsmarknadsområdet, anser man. Kunskapsnavet levererar stor del av 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet, och finns med i deras verksamhetsplan. Kommunen har 
en målsättning att kombinera utbildning och arbetsträning under otraditionella former. 
Kunskapsnavet genomför månatliga informationsmöten där arbetslösa erbjuds stöd bl.a. i form 
av gruppvägledning och enskild vägledning. RAMP en förberedelse för studier för personer 
från UVAS-gruppen  där vägledare från Kunskapsnavet medverkar. Ett annat samarbete 11

innehåller orienteringskurser sedan tre år tillbaka. Efter en idé från Kunskapsnavet erbjuder 

 UVAS är en akronym för Unga som Varken Arbetar eller Studerar.11
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man nyanlända förberedelseutbildningar inför yrkesutbildningar. De flesta deltagarna är inte i 
sfi aktivt utan har klarat sfi-kurserna A och B, men avslutat. Orienteringskurser finns bl.a. inom 
vård och omsorg, gröna näringar m.m.


2018 hade Arbetsmarknadsenheten 521 personer inskrivna i 620 arbetsmarknadsinsatser, 
och av dessa insatser var Kunskapsnavet involverade för 75-100 personer. I år är det en högre 
andel. 2017 gick 15 % av personer som avslutades till arbete eller studier. 2018 samma siffra 
27 %. Siffran för halvåret 2019 är 42 %. Anledningen till siffrorna är att att man erbjuder så 
många aktiviteter som möjligt parallellt under inskrivningsperioden. Kommunen klarar  dock 
inte detta ensam och behöver arbeta nära och snabbt med dem som ska leverera innehållet i 
insatserna. Om enheten skulle få för långt till vägledarna vid Kunskapsnavet och få svårt med 
samarbetet, så skulle kommunen behöva anställa egna.


Man menar att de kulturella skillnaderna är för stora mellan komvux vid Gymnasieförbundet 
och arbetsmarknadsenheten för att det skulle fungera vid en verksamhetsövergång. Man 
upplever också att det finns en fara i att det som upplevs som kärnverksamhet prioriteras i 
svåra tider, och hänvisar till exemplet med Navigatorskolan.


Arbetsmarknadsenheten har samarbete med Gymnasieförbundet kring det kommunala 
aktivitetsansvaret. Man upplever att det har fungerat väl, men det är tydligt att det är skilda 
världar mellan Gymnasieförbundet och Kunskapsnavet. Man upplever att Gymnasieförbundet 
har mycket svårare att arbeta med uppsökande verksamhet, och har ett mycket mer reaktivt 
arbetssätt än Kunskapsnavet.


Sammanfattning av genomförda intervjuer 
Intervjuerna visar att det finns en tydlig skiljelinje i uppfattningarna kring en eventuell 

sammanslagning mellan Gymnasieförbundet och Kunskapsnavet. Det finns inte många 
gråzoner, eller nyanser i de flesta intervjuerna. Endera är man tydligt för, eller tydligt emot en 
sammanslagning. Det är bara i en intervju där man förhållit sig neutral till den kommande 
organisatoriska lösningen, och åsikten har varit att ”så länge verksamheten är effektiv och 
beslutsprocesserna smidiga så spelar den organisatoriska lösningen ingen roll”. Det är också 
påfallande att det inte framkommer någon kritik mot de resultat som Kunskapsnavet och 
Gymnasieförbundet uppvisar. Det som levereras från båda organisationerna sägs ha hög 
kvalitet. Det som istället finns i centrum för synpunkterna är former, strukturer, processer och 
grupperingar. Det är också slående att det bara vid några få tillfällen talas utifrån 
elevperspektivet, och att det är det organisatoriska perspektivet som dominerar. Många 
synpunkter som tas upp innehåller också spekulationer av typen ”det finns en risk för…” eller 
”det skulle bli bättre om…”. Synpunkterna tar alltså inte avstamp i faktiska missförhållanden 
idag, utan eventuella förhållanden i framtiden. Det finns dock ett tydligt undantag från de 
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spekulativa synpunkterna, och det är rörande beslutsprocessen för budgeten för den samlade 
vuxenutbildningen. Här är alla  (som känner till den) överens om att den är ett problem.


Analys 
Under detta avsnitt lämnas en analys av det rådande läget. Här besvaras också direkt de 

frågeställningar i uppdragsbeskrivningen som inte besvarats tidigare. Eftersom uppdragets 
kärna är att se över den organisatoriska lösningen för Kunskapsnavet kommer analysen att 
fokusera på denna organisation, och inte på Gymnasieförbundet. 


Vad är egentligen problemet? 
I vissa utredningsuppdrag kan man redan i uppdragsformuleringen utläsa vilket problem 

som föreligger, och som då i sin tur påkallat en utredning med uppdrag att förtydliga 
omständigheterna kring problemet och komma med förslag på en lösning. I 
utredningsuppdraget kring Kunskapsnavets organisatoriska tillhörighet står det att:  ”Den 
nuvarande organisationsformen har funnits sedan Kunskapsnavet bildades 1997. Efter 22 år 
med samma organisationsmodell bedöms det ha ett värde att se över om organisationsformen 
fortfarande är den mest ändamålsenliga.” I den meningen finns inte någon tydlig 
problemformulering. Samtidigt är det väldigt sällan som ett utredningsarbete beställs utan att 
det finns ett bakomliggande problem som behöver lösas. 


Av den anledningen har en del av utredningsarbetet fokuserats på att faktiskt försöka hitta 
vad som egentligen är problemet. När det är klart vad som är det egentliga problemet kan 
resten av arbetet kopplas till uppdragsformuleringen. I det här fallet innebär det arbetet att 
svara på om Kunskapsnavets nuvarande organisationsform är den mest ändamålsenliga om 
man ska lösa problemet.


I majoriteten av de genomförda intervjuerna och i material som skickats, har det lyfts många 
goda argument, både för  att stödja en sammanslagning och för en fortsatt uppdelning av 
verksamheterna som det är idag. Samtidigt har dessa argument inte haft någon direkt koppling 
till ett upplevt eller definierat problem. Kunskapsnavet har verksamhetsresultat som ligger över 
riksgenomsnittet, och som organisation är man en uppskattad samarbetspartner. 


Det finns dock ett led i den nuvarande lösningen som har återkommit med jämna mellanrum 
i intervjuer och diskussioner, och det är beslutsprocessen i samband med budgetfördelningen 
för den samlade vuxenutbildningen. I takt med att fler frågor ställdes kring denna process, och 
framför allt då de senaste årens process, har det klarnat att just detta led med beredning av 
fördelningen av budget både är den utlösande faktorn till utredningen, samt det egentliga 
kärnproblemet. Denna tolkning bekräftas av en återkommande referens från den politiska nivån 
till ”tjafset” som finns i samband med den nuvarande organisatoriska lösningen. Analysen är 
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att det finns ett antal mindre bakomliggande faktorer till att detta blivit ett problem, och det är 
därför viktigt att bena ut dessa bakomliggande faktorer.


Tanken med det bakomliggande avtalet har gått förlorad

Som nämnts ovan baserar sig den nuvarande lösningen på ett avtal från 2004 mellan 

Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Avtalstexten med kopplad förstudie innehåller en tydlig 
beskrivning av grunderna för avtalet, vad man vill uppnå och hur processerna ska se ut. Det är 
dock mycket tydligt att hela konstruktionen av den lösning som gäller idag, grundar sig på 
tankarna kring vuxnas lärande som de beskrevs i 2001 års proposition om vuxnas lärande. 
Kommunens uppdrag i propositionen är främst att skapa strukturer som möjliggör vuxnas 
lärande, vilket manifesteras i uttrycket ”infrastruktur för vuxnas lärande”. Kommunens ansvar 
är inte att driva komvux, utan att se till att utbildning på olika sätt och i olika former finns 
tillgängliga för individerna. Kommunens ansvar FÖRE studierna finns också beskrivna, med 
uppdrag att vägleda, analysera utbildningsbehov, tydliggöra behov av studieformer m.m. 
Likaså lyfts för första gången kommunens ansvar att hela tiden arbeta proaktivt med att ta 
fram ett utbildningsutbud som svarar mot individernas, arbetslivets och det övriga samhällets 
behov. Avtalet mellan de tre kommunerna fångade mycket bra den bild som fanns av 
vuxenutbildningens uppdrag efter Kunskapslyftet, och omsatte teorierna om 
vuxenutbildningen som ett eget utbildningsområde i praktiken.


Detta sätt att se på vuxenutbildningen som en egen verksamhet med unika förtecken 
ändrades radikalt i och med regeringsskiftet 2006. Den tillträdande regeringens 
utbildningspolitik utgick från att alla delar av utbildningsväsendet skulle fungera utifrån samma 
målsättningar, och med så lika former som möjligt. Denna 180 graders-vändning av politikens 
mål med vuxenutbildningen fick en mycket stark påverkan på hur kommunerna fortsättningsvis 
kom att arbeta med sin vuxenutbildning. Kort sagt kan man säga att en ”återskolifiering” av 
komvux inleddes. Under denna period var det också inom de mer skolanknutna 
verksamheterna inom vuxenutbildningen som nya författningsförslag och uppdrag till 
Skolverket dök upp. Efter den nuvarande regeringens tillträde 2014 har polariseringen av 
vuxenutbildningen minskat. Istället har ett bredare och bredare uppdrag lagts på 
vuxenutbildningen, och idag förväntas vuxenutbildningen vara väldigt många saker på en och 
samma gång.


Eftersom man i Kalmar, Mörbylånga och Torsås sedan 2004 har haft en uppdelning av sin 
vuxenutbildning, kan man säga att båda verksamheterna har varit ”rätt i tiden” i förhållande till 
utbildningspolitiken, fast vid olika tidpunkter. Medan Kunskapsnavet var helt rätt i tiden från 
Kunskapslyftet fram till 2006, kan man säga att Gymnasieförbundet varit rätt i tiden från 2006 
fram till 2014. Man kan också säga att de båda, eller snarare kombinationen av de båda, är 
helt rätt nu.
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Av den anledningen kan man också ana att både Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet 
kunnat grunda sina uppfattningar om vad som var ”rätt” eller ”ändamålsenlig” vuxenutbildning, 
baserat på olika politiska signaler. Med den uppdelning av verksamheterna som funnits så har 
båda kunnat hitta motiv för varför just deras del är den viktiga. Problemet är att man genom att 
arbeta så uppdelat, och ha kunnat motivera just sin del av helheten, verkar ha glömt den 
ursprungliga innebörden av avtalet, nämligen att vuxenutbildningen i de tre kommunerna är en 
helhet, och ska behandlas som en helhet även om den genomförs av två organisationer.


Läser man avtalet mellan de tre kommunerna idag, så känns formuleringarna inte helt 
moderna, även om andemeningen fortfarande är giltig. Detta kan naturligtvis också bidra till att 
avtalet till sin innebörd inte känns helt relevant, vilket inte innebär att inriktningen är felaktig.


Av naturliga skäl har det också skett personalbyten över åren. Detta verkar också ha 
bidragit till att det bakomliggande avtalet har fallit i glömska. Det faktum att det finns ett avtal 
har nog de flesta känt till, men vad som sägs om uppdraget och grunderna för uppdraget 
verkar man inte vara lika medveten om.


Bristande kunskaper om varandras ansvarsområden

I samband med intervjuerna och den efterföljande kommunikationen har det varit tydligt att 

man både från Kunskapsnavet och från Gymnasieförbundet har bristande kunskaper både om 
varandras ansvarsområden, och om rena sakförhållanden inom dessa. Bristen på kunskap 
beror snarare på att man var och en för sig har fullt upp att hålla reda på allt som rör den egna 
verksamheten, än på ointresse. Men oavsett anledning så är det utan tvekan så att felaktiga 
uppfattningar om vad som gäller för den andra parten bidrar till missförstånd och feltolkningar.


Inte optimal sammansättning av Styrelsen för vuxenutbildning

I avtalet mellan de tre kommunerna sägs att ansvaret för att samordna vuxenutbildningen i 

de tre kommunerna ska ligga på Styrelsen för vuxenutbildning. Sammansättningen av 
styrelsen är också fastställd i avtalet, och består i princip av kommunstyrelseordförande och 
vice kommunstyrelseordförande i de tre kommunerna. Anledningen till att man angav så högt 
placerade politiker som ledamöter i styrelsen var för att markera den strategiska betydelsen av 
vuxenutbildningen. Samtidigt lade man ett uppdrag som förutsätter mycket stora 
detaljkunskaper i frågan till politiker som har till uppgift att verka på en mycket mer 
övergripande nivå.


En konsekvens av detta är att den styrelse som är satt att ansvara för vuxenutbildningen, 
och även fatta beslut om budgetfördelningen, inte har haft den rätta kompetensen för 
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uppdraget, vilket man inte heller kan begära av den grupperingen av politiker. Styrelsen har då 
inte heller haft nödvändiga detaljkunskaper för att kunna driva och föra de 
inriktningsdiskussioner som är nödvändiga för att ge vägledning till tjänstemännen i deras 
beredningsarbete.


Byten av ansvariga personer har ändrat syftet med budgetberedningen

Som ovan nämnts har byten av ansvariga personer bland tjänstemännen bidragit till att 

innehållet i avtalet mellan kommunerna glömts bort. Den allvarligaste konsekvensen av att nya 
människor kommit in på arenan verkar dock vara att den samsyn på uppdraget som hela 
modellen bygger på, verkar ha försvunnit. Det arbetssätt som beskrivs i avtalet förutsätter en 
förståelse för uppdraget, och en vilja att samarbeta mot ett gemensamt mål. I fråga om den 
beskrivna budgetberedningen har denna samsyn och samarbetsvilja ersatts med en kamp om 
resurserna, där varje part ser till sin organisations bästa, snarare än till helheten. Vid 
intervjuerna är det tydligt att man både från Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet upplever 
att man ”kommer dit med varsin påse med pengar”, som sedan av någon anledning ska 
fördelas. Detta speglar inte synen i avtalet, där man talar om ”de samlade resurserna för 
vuxenutbildningen..”


Olyckliga omständigheter har utlöst problemet

Det verkar finnas en samstämmighet mellan både Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet 

att den gemensamma budgetberedningen ändå fungerat väl under ett stort antal år, men att 
arbetet försämrats under de senaste åren, för att sedan fungera riktigt dåligt föregående år. Det 
som förefaller ha utlöst det aktuella problemet är en serie olyckliga omständigheter som har 
samverkat.


För det första har det ekonomiska läget blivit svårare för Gymnasieförbundet. Ökat antal 
elever inom sfi och grundläggande vuxenutbildning, tillsammans med rätten till 
behörighetsgivande komvux har gjort att kostnaderna har ökat. Till detta kommer att 
Jämshögs folkhögskola i samarbete med Folkuniversitetet etablerat sig som valbar anordnare 
av sfi, vilket försvårat planeringsförutsättningarna. Från att Gymnasieförbundet tidigare år i 
förhandlingen om budget har kunnat lämna över medel till Kunskapsnavet och ändå löst sitt 
uppdrag, har Gymnasieförbundet nu i större utsträckning behov av hela den summa som 
kommer som medlemsbidrag. 


För det andra hade både Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet tagit upp 
kompensationen i det generella statsbidraget för rätten till behörighetsgivande komvux i sin 
budget, vilket behövde justeras.
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För det tredje gjorde de utdragna förhandlingarna att högre tjänstemän från både enheten 
för arbete och välfärd och Gymnasieförbundet blev inblandade, och i samband med detta 
skärptes också tonläget i förhandlingarna.


För det fjärde upptäcktes att kompensationen i det generella statsbidraget för kostnaderna 
för utbildningsplikten inte hade räknats in i budgetunderlaget. Eftersom det för Kalmar 
kommuns del var enheten för arbete och välfärd som tilldelats dessa medel, uppstod en 
misstanke från Gymnasieförbundet om att dessa medel skulle tillföras Kunskapsnavet, 
alternativt användas till annat än att kompensera Gymnasieförbundet för de ökade 
kostnaderna. Detta bidrog också till att öka underskottet vid Gymnasieförbundet.


Bedömningen är att dessa faktorer sammantagna utlöste det problem som förefaller vara 
den egentliga orsaken till utredningen.


Förekommer det dubbelarbete 
Detta är en fråga som inte funnits med i så stor utsträckning som förväntat bland de 

argument för sammanslagning som presenterats. Anledningen till detta kan var att det är svårt 
att hitta avgörande exempel på resursslösande dubbelarbete i dagens organisatoriska lösning.


Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet har en tydlig verksamhetsuppdelning utifrån avtalet 
mellan kommunerna. Detta innebär att även om det finns en dubblering av en rad funktioner 
mellan de två organisationerna, finns det inte någon dubblering av resurser för att klara 
uppdraget att tala om.  Som verksamhetsredovisningen ovan visar har båda organisationerna 
en omfattande verksamhet. Bedömningen är att ingen av organisationerna har en större 
personalstyrka än vad verksamheten kräver. Detta innebär i sin tur att det inte heller finns 
några stordriftsfördelar att räkna med om man skulle slå ihop verksamheterna. Omfattningen 
av den upphandlade verksamheten kräver en rektor för denna verksamhet, eftersom det är 
kommunerna som har huvudmannaansvaret även för den upphandlade verksamheten. Antalet 
elever som vägleds kräver också tillräckliga resurser bland vägledarna o.s.v. En 
sammanslagning skulle ur detta perspektiv innebära att både ansvar och medarbetare skulle 
följa varandra.


Sammantaget innebär detta att utredningen inte har kunnat upptäcka något avgörande 
inslag av dubbelarbete i den nuvarande organisationsformen. 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Vad skulle en överflyttning av Kunskapsnavets verksamhet 
till Kalmarsunds gymnasieförbund innebära 

Denna fråga är ställd ur ett antal perspektiv i uppdraget. Som nämndes tidigare skulle en 
överflyttning av Kunskapsnavets verksamhet till Gymnasieförbundet inte innebära några 
förändringar i antalet medarbetare. Ur ledningssynpunkt så krävs en rektor för den omfattning 
av upphandlad verksamhet som Kunskapsnavet har idag. Ledningsförhållandena skulle 
ändras, genom att dagens rektor vid Kunskapsnavet inte längre skulle rapportera till chefen för 
arbete och välfärd, utan till förbundsdirektören för Gymnasieförbundet. Detta skulle 
förmodligen också innebära att dagens täta koppling mellan politisk styrning och 
verksamheten vid Kunskapsnavet skulle påverkas.


Den stora förändringen som skulle kunna ske ligger inom arbetsmiljöområdet. Vid intervjuer 
och kompletterande kontakter med medarbetare vid Kunskapsnavet uttrycks en stor oro för en 
verksamhetsflytt till Gymnasieförbundet. Man är mycket tydlig med att man anser att man 
skulle förlora mycket av det egna ansvar man har idag. Likaså lyfter man oron över att hamna i 
en organisation med långa beslutsvägar och ett långt avstånd mellan chefer och medarbetare. 
Man har också vid ett flertal tillfällen lyft de skillnader man anser finns i fråga om 
arbetsplatskulturen på Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet.


Det är oerhört svårt att bedöma sanningshalten eller realismen i dessa bedömningar. 
Däremot visar erfarenheter från liknande organisationsförändringar att det sker en märkbar 
nedgång i effektivitet efter förändringar som upplevs som negativa av de berörda. Hur lång en 
sådan nedgång skulle vara är också svårt att bedöma.


Från de grupper som intervjuats vid Gymnasieförbundet finns inga liknande tveksamheter 
kring en sammanslagning av verksamheterna. Där ser man bara fördelar med ett 
sammangående.


Det har varit mycket tydligt under utredningsarbetet att detta är en mycket polariserad 
fråga. Ett läger argumenterar starkt för en verksamhetsövergång, och ett annat läger 
argumenterar lika starkt för ett status quo. En konsekvens av denna polarisering är att det, 
oavsett verksamhetsövergång eller inte, kommer att finnas en ”vinnare” och en ”förlorare” i 
processen. I detta sammanhang kommer förmodligen de verksamhetsmässigt största 
konsekvenserna att uppstå vid ett beslut om verksamhetsövergång, då ”förlorarna” ska bli en 
del av ”vinnarna”.
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Hur kan den flexibilitet och kreativitet som Kunskapsnavet 
stått för upprätthållas vid en organisationsövergång? 

Detta är en fråga som är mycket svår att svara på. Svaret på frågan är beroende av ett 
flertal andra faktorer. Skulle Kunskapsnavet blir en egen del av Gymnasieförbundet, eller skulle 
både uppdrag och medarbetare fördelas ut på komvuxenheterna? Skulle det arbetssätt som 
Kunskapsnavet utvecklat fortsätta, eller skulle man behöva anpassa sig till det sätt som 
Gymnasieförbundet arbetar idag? Är Gymnasieförbundet rustat för att utveckla sina 
arbetsformer från det man gör idag?


Dessa frågeställningar kan förefalla vara negativa mot Gymnasieförbundet, men vid de 
genomförda intervjuerna framkommer en ganska enhällig bild om att Kunskapsnavet upplevs 
som mer samarbetsinriktad, mer kreativ och mer flexibel än Gymnasieförbundet. Det finns en 
viss orättvisa i denna bild, eftersom Kunskapsnavets verksamhet per definition förutsätter 
flexibilitet, samarbete och anpassningsförmåga. Gymnasieförbundets verksamhet är mer 
regelstyrd och har inte lika stora utrymmen för snabba lösningar. Men oavsett detta så kan 
analysen bara utgå från den information som lämnats, och där framkommer bilden av 
Kunskapsnavet som mer flexibelt och kreativt. Det har också i flertalet intervjuer yttrats en oro 
för att en verksamhetsövergång skulle innebära en försämring av dagens situation.


Det finns många exempel från andra delar av landet där ett traditionellt komvux agerar lika 
flexibelt och kreativt som Kunskapsnavet gör idag. Men där är skillnaden oftast att detta 
komvux har arbetat med dessa uppgifter under en längre tid, och utvecklat sin förmåga att 
agera flexibelt och kreativt. Det är ingen tvekan om att Gymnasieförbundets komvux är både 
flexibelt och kreativt, men samtidigt har uppdelningen av uppdraget lett till att det är 
Kunskapsnavet som har ansvaret för den verksamhet som på många andra ställen i Sverige 
lett till det arbetssätt som lyfts fram som kreativt och flexibelt i intervjuerna.


Sammantaget leder detta till bedömningen att det finns en risk för att den kreativitet och 
flexibilitet som Kunskapsnavet uppvisar idag skulle försämras vid en verksamhetsövergång till 
Gymnasieförbundet. Skulle dagens Kunskapsnavet vid en eventuell verksamhetsövergång bli 
en självständig del av Gymnasieförbundet med eget verksamhetsansvar och egen budget 
skulle förmodligen denna försämring bli mer temporär och i mindre grad.


Vilka för- och nackdelar finns med en verksamhetsövergång 
Även detta är en mycket svår fråga att besvara säkert. Hela problematiken innehåller många 

aspekter som inte går att sammanfatta i för- och nackdelar utan som hela tiden, som sagts 
ovan, har följdkommentaren ”det beror på..”. Kombinationen av att för- och nackdelar i så stor 
utsträckning beror på hur man väljer att genomföra en eventuell verksamhetsövergång, och att 
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det inte säkert går att förutsäga vilka konsekvenserna blir, gör att en uppräkning av för- och 
nackdelar blir oerhört spekulativ. Men med detta sagt, så görs ett försök att bedöma för- och 
nackdelar ur olika perspektiv.


Det första svaret tar sin utgångspunkt i det som identifierats som problemet. Alltså hur 
påverkar olika organisatoriska lösningar problemet med den ”struliga” budgetprocessen?


Vid en verksamhetsövergång blir fördelarna: 
- Ingen ”andra fördelning” av medel, utan det blir en del av Gymnasieförbundets interna 
budgetprocess

- Mindre strul för tidigare inblandade politiker

- En större ram att spela med för att anpassa budget till verksamheter med 
kostnadsökningar


Nackdelar: 
- Minskade möjligheter att uppnå politiska mål med vuxenutbildningen

- Risk för mindre medel till yrkesutbildningar

- Risk för minskade statsbidrag (om den egna yrkesutbildningen minskar)

- Risk att vuxenutbildningsmedel används som dragspel när kostnaderna för 
gymnasieskolan ökar

- Risk att ökade kostnader för sfi och grundvux minskar möjligheterna till de aktiviteter som 
Kunskapsnavet bedriver idag


Det andra svaret tar sin utgångspunkt i  den argumentation som förts för och emot en 
verksamhetsövergång.


Fördelar: 
- Ett närmande mellan sfi och yrkesutbildning ökar elevernas möjlighet till 
kombinationsutbildningar

- Samordnad vägledning ökar tydligheten för eleverna

- Ökade möjligheter att samordna verksamheten mellan vuxenutbildning och 
gymnasieskola


Nackdelar: 
- Minskad effektivitet under en övergångsperiod 

- Ökad press att prioritera verksamhet i egen regi före upphandlad

- Generellt minskad prioritet i skuggan av gymnasieskolan

- Minskade möjligheter till samarbete med t.ex. arbetsmarknadsenheten

- Minskad flexibilitet i olika samarbeten p.g.a. osäkerhet kring budget
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Ett utifrånperspektiv på dagens organisatoriska lösning 
Samtliga synpunkter och argument kring dagens organisatoriska lösning för 

vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås har lämnats av individer och grupperingar 
som är direkt berörda av dagens organisatoriska uppdelning av vuxenutbildningen. I uppdraget 
ingår också att göra en omvärldsanalys, och den redovisas här som ett utifrånperspektiv på 
dagens organisatoriska lösning för vuxenutbildningen i de tre kommunerna.


En återkommande fråga i flera utredningar  har varit hur kommunerna kan garantera en 12

oberoende vägledning. En oberoende vägledning är synnerligen viktig för en vuxenutbildning 
som i hög utsträckning riktar sig till en studieovan målgrupp. Med oberoende vägledning avses 
här en vägledning som enbart ser till individens behov i sina rekommendationer. Den 
problematik som har lyfts i detta sammanhang är när studie- och yrkesvägledare är anställda 
hos den kommunala utbildningsanordnaren. Det kan finnas risk att en komvuxanställd studie- 
och yrkesvägledare känner en press att i första hand, eller i ”tillräcklig omfattning” 
rekommendera både inriktningar och anordnare så att platserna på det egna komvux fylls. För 
att detta aldrig ska kunna uppnås har flera utredningar rekommenderat att kommunens 
vägledare anställs vid en fristående enhet inom kommunen, och inte vid det egna komvux. 
Genom Kunskapsnavet har man inom kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås lyckats 
åstadkomma exakt det som efterfrågas i dessa utredningar. Eftersom Kunskapsnavet inte är en 
egen utbildningsanordnare kan man också säkerställa en oberoende vägledning.


Det statliga initiativet Yrkesvux har under en lång rad år inneburit en finansiering av 
kommunalt genomförd yrkesutbildning med riktade statsbidrag. Inledningsvis fanns det inga 
krav på kommunal motfinansiering av dessa statsbidrag, vilket ledde till att många kommuner 
drog ner på den egenfinansierade yrkesutbildningen i samma omfattning som de riktade 
stasbidragen sköt till medel till den kommunala ekonomin. För att motverka detta infördes i 
samband med lanseringen av regionalt yrkesvux ett krav på motfinansiering. För varje 
helårsplats som finansieras med riktade statsbidrag ska det finnas en kommunalt finansierad 
helårsplats. Detta kom som en chock för många kommuner, framför allt de som inte hade 
budgeterat för någon egenfinansierad yrkesutbildning, eftersom de blev utan statsbidrag inom 
regionalt yrkesvux. Här har avtalet mellan de tre kommunerna genom avtalet om 
vuxenutbildning garanterat en kommunal finansiering av yrkesutbildningar med 134 kr per 
kommuninnevånare. Detta har inneburit att Kunskapsnavet har kunnat rekvirera närmare 20 
miljoner kr per år i statsbidrag utöver de kommunala medlen. Eftersom kravet på 
motfinansiering inom regionalt yrkesvux inte räknas krona för krona, utan verksamhetspoäng 
för verksamhetspoäng har Kunskapsnavet genom klok planering lyckats finansiera ”billig” 
yrkesutbildning med kommunala medel och ”dyr” yrkesutbildning med statliga medel. Det 
innebär att man med en ”egeninsats” från kommunerna på 12,5 miljoner har lyckats förmera 
dessa med 20 miljoner kr i statsbidrag.


 Se t.ex. Frivuxutreningen (U2007:02) och SFI-utredningen (U2011:05)12

�31 Kunskapsnavet - organisatorisk tillhörighet



2019-09-30

Det finns många exempel i Sverige där man har organiserat komvux tillsammans med 
gymnasieskolan, både primärkommunalt och inom kommunalförbund. Ett vanligt 
förekommande problem i dessa sammanhang är att komvux prioriteras lägre än 
gymnasieskolan. Detta utgör ett särskilt problem när man har en gemensam budget för 
gymnasieskolan och komvux, eftersom komvux får agera dragspel i den gemensamma 
ekonomin. Sedan finns ett led till i den ekonomiska planeringen. Sfi och grundläggande 
vuxenutbildning utgör tillsammans med behörighetsgivande komvux den rättighetslagstiftade 
delen av vuxenutbildningen. Det innebär att dessa verksamheter måste ha finansiering innan 
någon annan del av vuxenutbildningen kan finansieras. Konsekvensen av detta är att flera 
kommuner inte har råd med yrkesutbildning eftersom gymnasieskolan ska ha sitt, och sedan 
den rättighetslagstiftade delen av komvux. Även här har avtalet mellan Kalmar, Mörbylånga 
och Torsås garanterat att det alltid finns finansiering av yrkesutbildning inom de tre 
kommunerna genom den överenskomna 134-kronan. Här har även Gymnasieförbundets sätt 
att hantera sin budget inneburit att komvux inte har fått ta konsekvenserna av  en försämrad 
ekonomi för gymnasiedelen.


Under de senaste åren har vuxenutbildningen fått ett allt bredare uppdrag, framför allt inom 
integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Här kan man se att Kunskapsnavets 
organisation och arbetssätt på ett framgångsrikt sätt har lyckats möta dessa breddade 
uppdrag.


Frågan om relationen mellan upphandlad och egenproducerad utbildning inom kommunen 
är också en återkommande diskussionspunkt. Här redovisas ofta en uppfattning att det vore 
bättre med ett samarbete kring yrkesutbildning mellan vuxenutbildningen och den egna 
gymnasieskolan, eftersom det finns platser över på gymnasieskolan. Detta samarbete kan 
dock ofta vara ensidigt, då det finns ett engagemang för att komvux med sina elever fyller 
tomma platser på de gymnasiala yrkesutbildningarna, men att det inte finns samma 
engagemang i att öka platsantalet om gymnasieeleverna fyller platserna. Det brukar inte heller 
vara vanligt att gymnasieskolan individanpassar utbildningarna på det sätt som vuxeneleverna 
behöver. Även här bidrar Kunskapsnavets fristående ansvar för den upphandlade 
verksamheten till att de vuxna eleverna får en utbildning som är anpassad och dimensionerad 
efter deras behov.


Utifrån sett uppfattas organisationen för vuxenutbildning i Kalmar, Mörbylånga och Torsås  
som ett mycket framgångsrikt sätt att bedriva sin vuxenutbildning på. Både Kunskapsnavet 
och Gymnasieförbundet uppvisar bra resultat jämfört med den nationella statistiken. Dessa 
perspektiv är också viktiga att ha när man ska besluta om hur framtiden ska se ut. 


Inom utredningen har också gjorts en analys av hur andra kommuner samarbetar kring sin 
vuxenutbildning. Som nämnts tidigare är det svårt att hitta exempel där man har den 
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uppdelning av verksamhetsansvaret som finns mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet.  
Däremot finns det andra exempel på kommunal samverkan kring vuxenutbildning. Två bra 
exempel kan vara Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Kunskapsförbundet Väst. 
GR är ett stort kommunalförbund med 13 medlemskommuner, och Kunskapsförbundet ett litet 
med två medlemskommuner. GR har sju samarbetsområden, där gymnasieskola och 
yrkesutbildning för vuxna är ett. Kunskapsförbundet är ett renodlat utbildningssamarbete där 
gymnasieskola och komvux ingår. 


Inom GR är det enbart regionalt yrkesvux som ingår i samarbetet. Övriga delar av komvux 
bedrivs av de enskilda medlemskommunerna. Samarbetet kring vuxenutbildning styrs av ett 
särskilt samverkansavtal mellan kommunerna. Samverkansavtalet beskriver mål, former och 
finansiering och fungerar som uppdragsbeskrivning för GR Utbildning. Finansieringen av den 
egna verksamheten sker genom att varje kommun betalar 33 kr / innevånare. Till detta kommer 
statsbidrag av olika slag, främst regionalt yrkesvux. GR har en mycket utvecklad process för 
dimensionering och prioritering av verksamheten. Det finns ett antal expertgupper, 
rektorsgrupper och nätverk som arbetar med bedömning av behov, profil på 
utbildningsutbudet, prioriteringar av olika utbildningar, budgetfördelning samt vilka utbildningar 
som ska upphandlas och vilka som ska bedrivas av medlemskommunerna. Både budget- och 
verksamhetsansvar är skilda åt mellan vuxenutbildning och gymnasieskola.


Kunskapsförbundet Väst ansvarar för all vuxenutbildning för de två kommunerna. 
Förbundsordningen anger två olika finansieringsformer för komvux respektive gymnasieskola, 
så de två verksamhetsområdena har skilda budgetar. Gymnasiedelen får ett årligt 
medlemsbidrag för sin verksamhet, medan komvux får en årlig uppdragsbeställning från 
kommunerna. Denna uppdragsbeställning baseras på en prognos som Kunskapsförbundet 
sammanställer, men den slutliga utformningen av beställningen sker från de två kommunerna. 
Processen fungerar i stort bra, men bristande beställarkompetens hos medlemskommunerna 
försvårar arbetet för komvuxdelen av Kunskapsförbundet. Den stora komplexiteten inom 
vuxenutbildningen gör att kommunerna har svårt att bedöma konsekvenserna av sina 
beställningar. Det finns ingen fastställd storlek på det årliga uppdraget, utan det bestäms från 
år till år. Detta får också konsekvenser för möjligheterna att söka statsbidrag för regionalt 
yrkesvux.


Samtalen med de två kommunalförbunden, tillsammans med erfarenheterna från andra 
samarbeten kring vuxenutbildning visar att det inte är själva organisationsformen som är 
avgörande för en bra verksamhet. Gemensamma framgångsfaktorer verkar vara:


• Separerade budgetar mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

• Tydlig uppdragsbeskrivning från huvudmännen

• God förståelse för vuxenutbildningens villkor hos huvudmännen

• Tydlig roll- och uppdragsfördelning mellan alla inblandade


�33 Kunskapsnavet - organisatorisk tillhörighet



2019-09-30

• Samsyn kring uppdraget mellan alla iblandade

• Lojalitet gentemot det samlade uppdraget från alla inblandade

• Kunskap kring de system som vuxenutbildningen verkar inom

• Gediget analysarbete inför dimensionering och planering av utbudet

• Fastställda processer för dimensionering och planering


Hur kan neutraliteten/oberoendet till andra 
utbildningsanordnare vidmakthållas 

I dagsläget har Kunskapsnavet en särställning jämfört med många andra upphandlare av 
vuxenutbildning, eftersom man kan inte beskyllas för att anpassa upphandlingen till en 
verksamhet i egenregi. Samtidigt ska man inse att det finns många kommuner som klarar av 
att behålla sin neutralitet även om de har en egen verksamhet.


De nya rektorerna för Axel Weüdel har båda en personlig erfarenhet av att upphandla 
utbildning på entreprenad av enskilda utbildningsanordnare. Lägg till detta möjligheten att 
Kunskapsnavet skulle kunna bli en egen enhet inom Gymnasieförbundet. Bedömningen är att 
en eventuell verksamhetsövergång inte skulle påverka oberoendet till andra 
utbildningsanordnare.


Hur kan vuxenutbildningens roll som 
arbetsmarknadspolitiskt verktyg påverkas 

Intervjun med arbetsmarknadsenheten vid Kalmar kommun vittnar om att Kunskapsnavet 
har en mycket viktig roll i deras arbete. Intervjuerna pekar också mot att det resultat som 
uppnåtts grundar sig på Kunskapsnavets förmåga att agera flexibelt och kreativt. I intervjun 
lyfts också Kunskapsnavets organisering som en del av enheten för arbete och välfärd fram 
som en framgångsfaktor. Arbetsmarknadsenhetens egen bedömning är att en 
verksamhetsövergång skulle påverka Kunskapsnavets roll som arbetsmarknadspolitiskt 
verktyg negativt. 


Det är mycket svårt att värdera arbetsmarknadsenhetens bedömning, men det finns inget 
som pekar mot att Kunskapsnavet roll som arbetsmarknadspolitiskt verktyg skulle stärkas av 
en verksamhetsövergång.


Statistiken rörande vuxenutbildningens ekonomi 
En särskild fråga som uppkommit under utredningen rör de statistiska uppgifterna om de tre  

kommunernas ekonomi inom vuxenutbildningsområdet. Frågan uppkom i samband med att en 
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sökning i Kolada visat på mycket stora skillnader i de tre kommunernas kostnader för 
vuxenutbildning i kronor per innevånare 20-64 år.


Som en tillagd del av utredningen har den officiella statistiken gåtts igenom, både med de 
berörda kommunernas ekonomer, med ekonom från Gymnasieförbundet och med en 
oberoende kontrollkommun. Sammanfattningsvis kan sägas att den statistik som redovisas av 
Rådet för främjande av kommunala analyser genom Kolada, och Skolverket genom SIRIS och 
Kommunbladet har så många felkällor att det är olämpligt att fatta några politiska- eller 
verksamhetsbeslut på grundval av vad de siffrorna uppvisar.


En första avgörande felkälla är att det inte finns tydliga anvisningar från SCB om vad de 
olika kostnadsposterna som bygger upp redovisningen ska bestå av. Det innebär att olika 
kommuner kan bygga upp sina kostnadsposter av helt olika delar. Detta påverkar självklart 
utfallet i statistiken, och får det att se ut som att olika kommuner skiljer mellan varandra i 
kostnaderna för sin vuxenutbildning.


Nästa felkälla som kan påverka jämförelser av kostnader över tid för en kommun är 
variationer i redovisningsprinciper eller personalbyten, där en person tillämpat ett princip för 
redovisning, och den efterföljande haft helt andra principer. Naturligtvis påverkar även detta 
jämförbarheten mellan olika kommuner.


En tredje felkälla är osäkerheten kring om man redovisar brutto- eller nettokostnader. 
Förutom att det finns en osäkerhet från kommunerna hur man ska redovisa, finns otydligheter i 
anvisningarna från SCB. Vissa rader i statistiken är bruttokostnader minus intäkter. Intäkter i 
detta fall är då interkommunal ersättning m.m. Men på denna rad finns inte eventuella 
statsbidrag med. Om kommunen har en stor andel regionalt yrkesvux, och rapporterar in 
kommunens totala kostnad för vuxenutbildning, inklusive kostnaderna för regionalt yrkesvux, 
visar statistiken naturligtvis en mycket hög kostnad. Tittar man däremot på nettokostnaden för 
samma verksamhet, så är de mottagna statsbidragen avräknade, vilket ger en mer rättvisande 
siffra. 


I fråga om statistiken från Kalmar finns det förklaringar tilI både stora svängningar och höga 
kostnader för vuxenutbildning per innevånare. De stora svängningarna beror på de 
periodiseringar som tidigare tillämpades för Kunskapsnavet. En onormalt hög kostnad för 
vuxenutbildning kan förklaras med att det under detta år slutfördes många utbildningar som 
hade startats året tidigare. När detta inträffat kostnadsfördes utbildningen det år som den 
slutfördes. Men samtidigt hade medel för denna utbildningsplats förts över från år ett till år två, 
vilket i praktiken innebar att den reella kostnaden inte belastade budgeten för år två. Men i 
statistiken ser det ut som om utgifterna för komvux växlar mycket. I fråga om det exempel som 
diskuterades i samband med intervjuerna i Kalmar, och där kostnaden per innevånare var 
mycket hög, användes den siffra där mottagna statsbidrag inte var borträknade. Eftersom 
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Kalmar rapporterar in den totala kostnaden för Kunskapsnavet i underlagen, inklusive 
kostnaden för regionalt yrkesvux, blir den kostnaden väldigt hög. Om man istället tittar på 
samma kostnad, fast som nettokostnad där mottagna statsbidrag räknas bort från kostnaden, 
så ser man att Kalmar har en lägre kostnad per innevånare för gymnasialt komvux än andra 
jämförbara kommuner i Sverige .
13

Slutsatser och förslag 
Som den ovanstående analysen visar, så förefaller det huvudsakliga problemet vara att den 

tidigare fungerande processen för fördelning av budget för den samlade vuxenutbildningen i 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås inte fungerar längre. Resultatet har blivit en utdragen 
budgetprocess, en polarisering av relationen mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet, 
samt ett oproportionerligt irritationsmoment för de inblandade huvudmännen.


Slutsatsen är också att problemet inte i första hand beror på den organisatoriska lösningen 
som sådan, utan på ett antal samverkande faktorer. Dessa faktorer är:


• Bristande kunskaper kring det ursprungliga samarbetsavtalet

• Brist på samsyn kring att det finns ett gemensamt uppdrag, och hur det ser ut

• Bristande kunskaper kring och förståelse för den andra organisationens villkor och 

förutsättningar

• Otydlig styrning från huvudmännen

• Svaga processer för planering och dimensionering

• Otillräckligt samarbete mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet


Skulle dessa faktorer fungera optimalt, skulle förmodligen den nuvarande organisatoriska 
lösningen fungera mycket bra.


Ett antal av dessa negativa faktorer skulle till viss del kunna påverkas av en 
sammanslagning av Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet. Man skulle inte behöva förhålla 
sig till något samarbetsavtal, utan allt skulle regleras av Gymnasieförbundets uppdrag och 
förbundsordning. Huvudmännen skulle inte behöva hantera två styrningsprocesser. Ett 
”samarbete” mellan de två verksamheterna skulle komma på plats automatiskt.


Samtidigt måste man ta hänsyn till vilka andra konsekvenser ett sådant beslut skulle få. En 
slutsats är att ett samgående i dagens läge skulle leda till en märkbar effektförsämring inom de 
verksamheter som idag bedrivs av Kunskapsnavet. Förutom de analyser som redovisats ovan 
måste man också bedöma den situation som sammanslagningen skulle genomföras inom. 
Idag finns det starka spänningar mellan delar av Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet, och 

 Se bilaga 1: Utdrag från KOLADA.13
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en sammanslagning skulle uppfattas som en vinst av Gymnasieförbundet och en förlust av 
Kunskapsnavet. Att i ett sådant läge genomföra en verksamhetssammanslagning skulle 
förmodligen ytterligare späda på de negativa effekterna. Ett antal av de på ytan positiva 
effekter som skulle kunna uppnås skulle också uppfattas som påtvingade.


Den viktigaste frågan att svara på är dock: löser en sammanslagning det verkliga 
problemet? Svaret på den frågan är ja. Om inte en samarbetsprocess är nödvändig så kommer 
inte heller det ”tjafs” som präglat processen finnas kvar. Nästa fråga är om en sammanslagning 
skulle få stora negativa konsekvenser? Även här är svaret ja. Fråga nummer tre är om 
konsekvenserna motiveras av effekterna av en sammanslagning? Här måste svaret vara nej. 
En sammanslagning i dagsläget skulle få så pass stora negativa konsekvenser att de inte är 
motiverade av effekten. Då är den sista frågan om det går att uppnå samma effekter utan en 
sammanslagning av verksamheterna? Här är svaret ja. Det finns andra sätt att få en 
fungerande process.


Sammantaget leder detta till slutsatsen att det inte bör göras en sammanslagning av 
Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet i dagsläget. Rekommendationen till de tre 
kommunerna är därför att behålla den organisatoriska lösning man har idag.


För att få denna lösning att fungera optimalt är det dock nödvändigt att genomföra ett antal 
åtgärder för att förbättra processerna kring budget, samt för planering och dimensionering av 
vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 


Se över samarbetsavtalet och upprätta ett nytt

Det gällande samarbetsavtalet är framtaget år 2004. Även om de övergripande målen för 

samverkan är giltiga så är både formuleringar och uppdragsbeskrivningar inaktuella. Här bör 
ett nytt samarbetsavtal upprättas och undertecknas. I detta arbete finns goda exempel att hitta 
i samarbetsavtalet för GR utbildning.


I samband med det nya samarbetsavtalet bör det också göras en tydligare juridisk 
beskrivning av vilken typ av samverkan som bedrivs i relation till kommunallagen. I dag saknas 
en sådan. I och med den nya lagstiftningen från 2018 kring förenklad avtalssamverkan mellan 
kommuner, finns juridiskt stöd för ett nytt avtal mellan de tre kommunerna. Det skulle också 
vara möjligt att hänvisa till reglerna i 23 kap skollagen.
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Skapa ägarskap och samsyn kring det övergripande uppdraget för 
vuxenutbildningen och innehållet i samarbetsavtalet


Både Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet bör involveras i framtagandet av ett nytt 
samarbetsavtal. Det är av största vikt att båda parter känner ett gemensamt ägarskap i det 
uppdrag som finns för vuxenutbildningen, och att det finns en samsyn kring hur detta uppdrag 
ska lösas.


Öka kunskaperna om villkor och förutsättningar för de båda 
organisationerna


För att kunna samarbeta måste man förstå sin samarbetspartners verksamhet. Under 
utredningen har det vid flera tillfällen framkommit att man inte fullt förstår regelverk, krav och 
uppdrag som utgör villkor för den andra partens arbete. En ökad förståelse kan uppnås genom 
en kombination av kompetenshöjning i systemkunskap kombinerat med interna seminarier där 
man i detalj går igenom varandras verksamheter.


Ändra sammansättningen av Styrelsen för vuxenutbildning

Om Styrelsen för vuxenutbildning ska fungera som styrinstrument för den samlade 

vuxenutbildningen bör sammansättningen av ledamöter ändras. Dagens representation med 
ledamöter ur kommunernas kommunstyrelser bör bytas ut mot en politisk representation som 
har närmare koppling till vuxenutbildningen i de tre kommunerna. Detta kan komma att 
innebära ett beslutsled till, men styrelsens förutsättningar idag att ta det ansvar som beskrivs i 
samarbetsavtalet är inte tillräckliga.


Formalisera processerna för budgetering, planering och dimensionering

I dag finns inga processbeskrivningar för de processer som ska leda fram till ett beslut 

budget och inriktning för vuxenutbildning i de tre kommunerna. Det är inte heller bestämt vilka 
som ska ingå i ”budgetgruppen” eller vem som är sammankallande. Det finns inte heller någon 
som är formellt ansvarig för att processen drivs. Förmodligen är detta inte en, utan flera 
processer där resultaten sedan sammanställs som ett årligt beslutsunderlag. Även här finns 
det goda exempel att hitta från GR Utbildning. 


Inför regelbundna budgetavstämningar och en levande budget

Ytterligare ett processförslag är att införa regelbundna budgetavstämningar mellan 

Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet. I dagsläget finns en orättvis situation där 
Gymnasieförbundet har budgetansvar för nästan all rättighetslagstiftad verksamhet, och tillika 
den verksamhet som i dagsläget är svårast att planera, nämligen sfi och grundläggande 
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vuxenutbildning. I dagsläget har Gymnasieförbundet problem att uppfylla lagkraven p.g.a. 
budgetproblem. Konsekvensen av dagens regelverk måste vara att budgeten måste kunna 
justeras så att kraven i författningarna uppfylls, och ökade kostnader i den rättighetslagstiftade 
delen av verksamheten måste endera kompenseras med mindre medel till icke-
rättighetslagstiftad verksamhet, eller med tillskott av medel från medlemskommunerna. Genom 
att genomföra regelbundna budgetavstämningar och arbeta med en levande budget som kan 
justeras för att kompensera för oväntade kostnadsökningar förbättras effektiviteten för den 
samlade vuxenutbildningen, och förståelsen för varandras verksamheter ökar.


Öka samarbetet mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet

Ett stort antal av de argument som presenterats som stöd för en sammanslagning skulle 

kunna mötas genom ett ökat samarbete mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet. 
Samarbetet bör ske både på rektors- och på medarbetarnivå. Rektorerna vid Kunskapsnavet 
och Axel Weüdel bör få i uppdrag att för styrelsen presentera en plan för ökat praktiskt 
samarbete mellan verksamheterna. Samarbetet bör ske både kring projekt och löpande 
verksamhet. Exempel på löpande samarbete kan vara att samlokalisera viss vägledning, att 
samordna arbetet med individuell studieplan, ökad samordning av mottagnings- och 
antagningsprocesserna m.m.


Förutom att ovanstående åtgärder bör leda till att den samlade vuxenutbildningen i Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås fungerar bättre än idag, så finns förhoppningen om att Kunskapsnavet 
och Gymnasieförbundet närmar sig varandra och ökar samarbetet. I och med ett ökat 
samarbete borde också de nuvarande spänningarna mellan organisationerna minska. 


Alternativa lösningar 
Rekommendationen till de tre kommunerna är alltså att behålla den nuvarande 

organisationsformen med en uppdelning mellan Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet. Det 
finns alternativa lösningar som kort redovisas här, tillsammans med rekommendationer.


En sammanslagning av verksamheterna 
Det är fullt möjligt att genomföra en sammanslagning av verksamheterna genom att 

Kunskapsnavets verksamhet går över till Gymnasieförbundet. Om en sådan lösning väljs 
måste den dock föregås av en utredning kring organisationslösningen inom 
Gymnasieförbundet. Detta är nödvändigt för att minimera de negativa effekterna som 
beskrivits ovan.
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Uppdelning av Gymnasieförbundet i en gymnasiedel och en 
vuxenutbildningsdel 

Inom Kunskapsförbundet Väst finns en uppdelning av Gymnasieförbundets 
verksamhetsområden, men med en gemensam förbundsdirektion. Det direkta 
verksamhetsansvaret vilar på en verksamhetschef för ungdomsgymnasiet och en 
verksamhetschef för vuxenutbildningen. En sådan verksamhetsförändring skulle påverka både 
Kunskapsnavet och Gymnasieförbundet, men som en nystartad samlad verksamhet specifikt 
för vuxenutbildningen skulle de negativa effekterna för Kunskapsnavet minska. Det skulle 
också öka identiteten för vuxenutbildningen i området.


Nytt kommunalförbund för vuxenutbildningen 
Det skulle också vara möjligt att inrätta ett särskilt kommunalförbund bara för 

vuxenutbildningen. Detta skulle dock även behöva involvera Borgholms kommun. Detta 
alternativ är möjligt, men bedöms vara för kostsamt för att genomföra.
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Ny styrmodell "Tillitsbaserad styrning och ledning"  
Beskrivning av ärendet 
I verksamhetsplan med budget 2020 gavs uppdraget att ta fram en ny 
styrmodell som bygger på tillitsbaserad styrning och ledning. Som ett led i 
arbetet lyfts här kapitel 5 och 6 upp för beslut.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2020 
Utdrag ur styrmodell, kapitel 5 och 6.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Arbetet med ny styrmodell och dess formalia fortskrider under 2020. För att 
komma vidare i budgetarbetet inför 2021 behövs ett inriktningsbeslut att 
godkänna delar av styrmodellen redan nu. Avsnitten som behöver beslutas 
hanterar kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål som ska gälla 
minst en mandatperiod samt kommunens ekonomiska styrprinciper. 

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 
Kapitel 5 och 6 i Mörbylånga kommuns styrprinciper godkänns.     

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Utdrag ur styrmodell, kap 5 och 6 

5. Prioriterade utvecklingsmål 
Med utgångspunkt i kommunens och verksamheternas grunduppdrag 
genomförs nulägesanalys och omvärldsanalys som syftar till att identifiera 
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå 
utifrån det uppdrag och de förutsättningar respektive verksamhet har.  
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen och ska 
besluta i ärenden av principiell betydelse eller av större vikt. Detta innebär 
att kommunfullmäktige ska arbeta med samhällsutvecklande och 
demokratiska frågor. Utifrån genomförd nuläges- och omvärldsanalys har 
följande prioriterade utvecklingsmål identifierats för kommunfullmäktige. 
Utvecklingsmålen gäller minst över mandatperioden. Målvärden sätts i 
samband med budget och flerårsplan. 

5.1 Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering 
I kommunens strategiska samhällsplanering är god mark- och planberedskap 
framgångsfaktorer som gör kommunen attraktiv och skapar förutsättning för 
en hållbar utveckling. Kommunen ska kunna erbjuda attraktiva 
boendemiljöer för alla i hela kommunen. Vidare ska planeringen stimulera 
och ge goda förutsättningar för företag och verksamheter att etablera sig och 
utvecklas. 
Med ett geografiskt och innehållsmässigt brett utbud av planer möter 
kommunen olika framtida behov. Planerna ska i enlighet med 
översiktsplanen vara socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbara. 
Kommunen ska inneha tillräckligt med strategisk mark för att i större 
utsträckning kunna påverka samhällsplaneringen. För att lyckas krävs ett 
nära och tidigt samarbete mellan intressenter såsom kommunens olika 
verksamheter, föreningar, näringsidkare, exploatörer och medborgare. 
Proaktivitet, dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 
Mätbara resultat: 

• Ökad yta planlagd mark för verksamheter 

• Ökat antal nya planlagda bostäder 
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• Ökad yta inköpt strategisk mark 

• Ökad inflyttning 

 

5.2 Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv 
Företagandet i Mörbylånga kommun ska vara starkt och differentierat för att 
möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att skapa levande orter och 
landsbygd att bo och verka i. Det har en positiv påverkan på skatteintäkter 
och kompetensförsörjning att vara en attraktiv kommun för inflyttning och 
för att behålla nuvarande invånare samt för landsbygdsutveckling. Fler 
företag och fler arbetstillfällen samt arbetsställen bidrar till en ökad 
kompetensförsörjning, både geografiskt och inom olika branscher. 
Samverkan mellan kommun och näringsliv ska ske naturligt genom dialog 
och utvecklas utifrån efterfrågan. 
Kommunen ska bygga på styrkor såsom den gröna näringen, kulturnäringen 
och besöksnäringen. Kommunen behöver en variation av verksamheter för 
att attrahera olika typer av kompetens och invånare. Omvärldsbevakning och 
att följa olika företagsrankingar är en del av detta. Samverkan mellan 
kommunens olika verksamheter för att ha en god markberedskap är viktigt. 
Närheten till universitetet ska utnyttjas för att bidra till ett differentierat 
näringsliv. En viktig aspekt är det demokratiska inflytandet och dialogen 
med näringslivet.  
Mätbara resultat:  

• Ökad andel företag och arbetsställen i förhållande till befolkningen 

• Upplevt gott bemötande och service till företag 

• Ökad tillväxt hos företag inom kommunen 

 

5.3 Gynnsamma uppväxtvillkor 
Gynnsamma villkor för barn och ungdomar är en förutsättning för utveckling 
av både samhälle och individ. För att skapa ett tryggt samhälle och en god 
folkhälsa behövs en bra skola som inkluderar och utvecklar, ett mångsidigt 
föreningsliv för en aktiv fritid samt goda sociala stödstrukturer.  
Samverkan mellan verksamheter, föreningar och myndigheter är viktigt för 
att nå resultat. Barnen och ungdomarnas behov ska vara utgångspunkt i 
arbetet. Väsentliga områden att arbeta med är tillgång till verksamhet och 
aktiviteter, inflytande, likvärdighet, jämställdhet och föräldrastöd. Fokus bör 
ligga på det förebyggande arbetet. 
Mätbara resultat:  

• Goda skolresultat  

• Upplevd trygghet  

• God folkhälsa 
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6. Ekonomiska styrprinciper 
En viktig grundprincip är att den som svarar för produktionen av tjänster och 
varje dag möter invånarna ska ges bästa förutsättningar att fatta beslut kring 
det löpande arbetet. Parallellt med detta finns en strävan att integrera de 
olika verksamheterna i den övriga kommunkoncernen för att skapa 
synergieffekter/mervärden. I de fall där det är kostnadseffektivt att samordna 
olika typer av funktioner och ansvarsområden så ska den samordningen 
genomföras om det kan ske med bibehållen eller utökad invånarnytta. 
De ekonomiska antagandena i det inledande budgetarbetet ska bygga på 
följande grundförutsättningar: 

 Huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och 
kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga budgetramar. 

 Resultatmål ska vara 2,0 procent av skatter och statsbidrag. 

 Lönekostnaderna ska antas öka med cirka 3 procent för respektive år.  

 En oförändrad skattesats. 
Majoriteten lämnar budgetriktlinjer som kan ändra de ursprungliga 
ekonomiska antagandena och kan göra särskilda satsningar eller 
omprioriteringar. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget och 
ekonomisk flerårsplan ska beredas av budget- och uppföljningsutskottet och 
den breda budgetberedningen innan kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutar om den.  

6.1 Ekonomistyrning 
Den centrala ekonomi- och verksamhetsstyrningen beslutas av 
kommunfullmäktige och bedrivs av kommunstyrelsen och omfattar:  

 Skattefinansierad verksamhet  

 Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet  

 Kommunägda bolag  
Styrningen utövas genom dialog med nämnder, bolag och förvaltning samt 
olika styrdokument såsom till exempel ägardirektiv och genom 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

6.1.1 Skattefinansierad verksamhet  
Till skattefinansierade verksamheter räknas de enheter som bedriver 
verksamhet inom ett av kommunfullmäktige anvisat kommunbidrag. Externa 
intäkter kan också förekomma men täcker då endast en del av verksamhetens 
kostnader. I kommunen, exkl. kommunägda bolag, tillhör alla verksamheter 
detta kollektiv förutom de taxe- och avgiftsfinansierade verksamheterna 
nedan.   

6.1.2 Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet  
Taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter är kommunala enheter som i sin 
helhet finansieras genom externa taxor och avgifter. 
Målsättningen är att verksamheternas taxor och avgifter årligen ska spegla 
den verkliga självkostnaden. De taxe- och avgiftsfinansierade 
verksamheterna i kommunen är vatten och avlopp samt fjärrvärme. 
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6.1.3 Kommunägda bolag  
De kommunägda bolagen är instrument för kommunal verksamhet och utgör 
en del av Mörbylånga kommun. Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska 
och ekonomiska ansvaret för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar 
om ägardirektiv för samtliga bolag och har rätt att i helägda kommunala 
bolag utse samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt få ta 
ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars större vikt. Verksamheten i de kommunägda bolagen finansieras 
som regel av försäljningsintäkter. Kommunägda bolag kan i vissa fall 
delfinansieras av kommunalt driftbidrag eller genom försäljning av tjänster 
till kommunen. 

6.1.4 Över- och underskottshantering på nämndsnivå 
Nämnder ska bedriva verksamheten med tilldelade medel. Nämnder 
förväntas ha ett kommunövergripande perspektiv. Vid eventuellt 
prognostiserat underskott, drift och investering, under innevarande budgetår 
ska först åtgärder göras inom respektive nämnd. Räcker inte detta ska ett 
kommunövergripande åtgärdspaket göras. Åtgärder som föreslås av 
kommunstyrelse till annan nämnd eller kommunövergripande ska beslutas av 
fullmäktige. Över- och underskott ska inte överföras mellan åren på 
nämndsnivå. 
 

6.2 Resursfördelningsmodell 

6.2.1 Vägledande principer i resursfördelningsmodellen 
Resursfördelningsmodellen är en princip och struktur som bidrar till ordning 
och reda i kommunens ekonomi. Respektive chef bör, när resurser har 
fördelats, involvera sina medarbetare för att planera verksamheten på 
effektivaste och bästa sätt. 
Resursfördelningsmodellen är medvetet enkel för att skapa förståelse för hur 
verksamheterna kompenseras för förändrade volymer. Modellen tar sikte på 
de stora brukarnära tjänsterna i kommunen som: förskola och fritids, 
grundskola och förskoleklass (inkl. särskola), gymnasieskola, äldreomsorg 
(hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende). Dessa verksamheter 
kompenseras på ett likartat sätt genom att kompensation utgår från aktuell 
befolkningsprognos. Verksamheterna ska normalt inte behöva skära i 
verksamheten för att täcka ökade volymer. Motsvarande gäller vid minskade 
volymer – verksamheten kan inte använda eventuellt frigjorda resurser till 
annat. Ekonomiavdelningen äger process och modell.  

6.2.2 Kompensation 
I kommunens volymmodell kompenseras verksamheterna för förändringar 
av antalet personer i målgruppen (demografi). I modellen används kostnad 
per brukare/elev samt en bedömning av hur stor andel av brukarna/eleverna 
som deltar i verksamheten (nyttjandegrad). Hur antagande om nyttjandegrad 
görs är olika för olika verksamheter. Någon kompensation för framtida 
eventuella förändringar i efterfrågan sker inte utan antaganden om 
utgångsårets nyttjandegrad antas gälla för hela perioden. 
 Utgångspunkten är full kompensation på marginalen (aktuell volymnivå 

uppåt eller nedåt). 
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 Kompensationen motsvarar förändringen mellan nya budgetåret och det 
tidigare budgetåret. 

 Nyttjandegraden mäts per den 31 mars året innan aktuellt budgetår och 
antas gälla för hela perioden. 

6.2.3 Uppföljning 
Modellen är volymbaserad resursfördelning och budgeten behöver justeras 
under året. Avstämning av resurser sker månadsvis och vid varje tertial 
uppdateras budgeten efter nya förutsättningar. Kommunen har en budgeterad 
volymreserv för att undvika att ökade volymer påverkar resultatet. 

6.3 Driftskostnader 

6.3.1 Löner och sjukfrånvaro 
Löneutvecklingen är en stor faktor för utvecklingen av kommunens 
ekonomi. Verksamheterna kompenseras fullt ut för löneökningarna när 
förhandlingarna är slutförda förutom den taxefinansierade verksamheten. 
Löneökningsreserven budgeteras centralt för planperioden och fördelas ut 
efter att löneförhandlingarna för respektive år är klart. Personal-
omkostnadpåslaget (PO-påslaget) följer SKRs rekommendationer. 

6.3.2 Avskrivningar 
En annan viktigt faktor för utvecklingen av kommunens ekonomi är 
kommunens investeringar. Avskrivningarna är kommunens periodiserade 
kostnad för investeringarna. Kapitaltjänstkostnader innefattar både 
avskrivningar och den internränta som finansförvaltningen tar ut för att 
verksamheten nyttjar kommunens kapital.  
I verksamheternas ram ingår kapitaltjänstkostnader inklusive internränta. 
Ramen ska täcka nuvarande kapitaltjänstkostnader vilket också innebär att 
även ersättningsinvesteringar ska ingå här. Vid verksamhetsutökningar eller 
andra nyinvesteringar kompenseras verksamheterna för de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. Precis som för löneökningarna budgeteras reserven 
för ökningen centralt och fördelas ut efter årets slut när investeringarna är 
klara och avskrivning påbörjats. Detta gäller de skattefinansierade 
investeringarna men inte de taxefinansierade. 

6.3.3 Verksamhetens nettokostnader 
Som underlag till budget ska föregående års budget användas. 
Verksamheternas anslag i budgeten anges i föregående års lönenivå. En stor 
andel av driftbudgeten är lönekostnader. Enskilda löneförändringar till följd 
av nyrekrytering med mera kompenseras inte. 
I budgeten görs inte någon uppräkning/nedräkning med hänsyn till 
inflation/deflation. Däremot ska verksamheterna bedöma kostnads-
utvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta detta i sina 
detaljbudgetar.  
Nämnderna kompenseras med 1% utifrån innevarande års budgetram. I 
underlaget för uppräkningen ingår externa kostnader, hyreskostnader (interna 
och externa), interna IT-kostnader, interna fordonskostnader samt interna 
livsmedelskostnader. Detta innebär att verksamheterna inte kompenseras 
fullt ut för kostnadsökningar utan har årligen har ett effektiviseringskrav.  
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Kostnader som inte ingår i underlaget till uppräkningen utan kompenseras 
utanför modellen är medlemsbidrag till kommunalförbund, 
förvaltningsavtalet avseende kommunens fastigheter samt kollektivtrafiken. 
Som tidigare nämnts kompenseras även volymförändringar via 
resursfördelningen, kapitaltjänstkostnader samt löneuppräkningar enligt 
särskilt underlag. 
Inga övriga äskningar beaktas i budgetarbetet om inte den politiska 
majoriteten eller förvaltningen vill göra en särskild satsning eller prioritering 
och som beslutas av politiken. Budgetarbetet och fördelning av nämndens 
tilldelade ram förutsätter en dialog mellan förvaltningsledning och respektive 
nämnd, dialog mellan arbetsgivare och fackliga parter samt dialog mellan 
chefer och medarbetare. 

6.4 Investeringar 
Investeringsprojekten och total investeringsbudget fastställs av 
kommunfullmäktige. Anslag per investeringsprojekt fastställs av respektive 
nämnd. 
Tilldelad budgetram inkluderar även kapitaltjänstkostnaderna som 
ansvarsmässigt betraktas på samma sätt som alla andra kostnader. En 
godkänd utgift i investeringsbudgeten medför inte en automatisk ökning av 
budgetramen. 
Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda projektens utgifts- och 
inkomstutveckling. Finner nämnd att anslag kommer att bli otillräckligt 
(överstiga angivet anslag med en miljon kronor) ska detta omgående anmälas 
till kommunfullmäktige med begäran om tilläggsbudgetering. Anmälan ska 
kompletteras med redovisning av de omständigheter som orsakat 
överskridandet.  
Kommunstyrelsen har rätt att utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 
ändringar i investeringsbudgeten inom planperioden. För beslut om 
ändringar gäller:  

 Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden (budgetåret 
och där två efterföljande år). 

 Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom 
planperioden får inte överskridas. 

 Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 
planperioden. 

Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten för 
planperioden när helt nya investeringsobjekt ska växlas mot tidigare 
beslutade objekt som helt eller delvis tas bort för planperioden. 
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Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål 2021-
-2023 
Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag 
genomförs nulägesanalys och omvärldsanalys som syftar till att identifiera 
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå 
utifrån det uppdrag och de förutsättningar respektive verksamhet har.  
Kommunfullmäktiges grunduppdrag utgår ifrån verksamhetsidén att de är 
högsta beslutande organ i kommunen och ska besluta i ärenden av principiell 
betydelse eller av större vikt. Detta innebär att de ska arbeta med samhällsut-
vecklande och demokratiska frågor. Utifrån genomförd nuläges- och 
omvärldsanalys har följande prioriterade utvecklingsmål identifierats för 
kommunfullmäktige. 

Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering 
I kommunens strategiska samhällsplanering är god mark- och planberedskap 
framgångsfaktorer som gör kommunen attraktiv och skapar förutsättning för 
en hållbar utveckling. Vi ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla 
i hela kommunen. Vidare ska det stimulera och ge goda förutsättningar för 
företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas. 
Med ett geografiskt och innehållsmässigt brett utbud av planer möter 
kommunen olika framtida behov. Planerna ska i enlighet med 
översiktsplanen vara socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbara. 
Kommunen ska inneha tillräckligt med strategisk mark för att i större 
utsträckning kunna påverka samhällsplaneringen. För att lyckas krävs ett 
nära och tidigt samarbete mellan intressenter såsom kommunens olika 
verksamheter, föreningar, näringsidkare, exploatörer och medborgare. 
Proaktivitet, dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

Mätbara resultat Definition 

Ökad yta planlagd mark för 
verksamheter 

Inventeras i detaljplaner för att sedan 
sätta mätbara mål 

Ökat antal nya planlagda bostäder Inventeras i detaljplaner för att sedan 
sätta mätbara mål i linje med 
bostadsförsörjningsprogrammet 

Ökad yta inköpt strategisk mark Inventeras och jämförs med 
översiktsplanens intentioner 

Ökad inflyttning  Flyttningsnetto enligt SCB:s 
befolkningsstatistik 
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Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv 
Företagandet i Mörbylånga kommun ska vara starkt och differentierat för att 
möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att skapa levande orter och 
landsbygd att bo och verka i. Det har en positiv påverkan på skatteintäkter 
och kompetensförsörjning att vara en attraktiv kommun för inflyttning och 
för att behålla nuvarande invånare samt för landsbygdsutveckling. Fler 
företag och fler arbetstillfällen samt arbetsställen bidrar till en ökad 
kompetensförsörjning, både geografiskt och inom olika branscher. 
Samverkan mellan kommun och näringsliv ska ske naturligt genom dialog 
och utvecklas utifrån efterfrågan. 
Vi ska bygga på våra styrkor såsom den gröna näringen, kulturnäringen och 
besöksnäringen. Vi vill ha varierande verksamheter för att attrahera olika 
typer av kompetens och invånare. Vi omvärldsbevakar och följer olika 
företagsrankingar. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter för att 
ha en god markberedskap är viktigt, liksom att vi erbjuder en god 
tillgänglighet. Närheten till universitetet ska utnyttjas för att bidra till ett 
differentierat näringsliv. En viktig aspekt är det demokratiska inflytandet och 
dialogen med näringslivet. 

Mätbara resultat Definition 

Ökad andel företag och 
arbetsställen i förhållande till 
befolkningen 

SCB:s företagsregister, antal arbetsställen 
fördelat på kommun (2 158 st år 2019) 

Andel egenföretagare (andel av 
förvärvsarbetande dagbefolkning 16-74 
år) (N00996) 

Upplevt gott bemötande och 
service till företag 

Hur tycker du att kommunens service och 
bemötande vid handläggning av 
företagsärenden är i din kommun idag? 
Svenskt näringslivs undersökning fråga 
1E, värdet ska öka. 

Ökad tillväxt hos företag inom 
kommunen 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 
(N03700) 

Gynnsamma uppväxtvillkor 
Gynnsamma villkor för barn och ungdomar är en förutsättning för utveckling 
av både samhälle och individ. För att skapa ett tryggt samhälle och en god 
folkhälsa behövs en bra skola som inkluderar och utvecklar, ett mångsidigt 
föreningsliv för en aktiv fritid samt goda sociala stödstrukturer.  
Samverkan mellan verksamheter, föreningar och myndigheter är viktigt för 
att nå resultat. Barnen och ungdomarnas behov ska vara utgångspunkt i 
arbetet. Väsentliga områden att arbeta med är tillgång till verksamhet och 
aktiviteter, inflytande, likvärdighet, jämställdhet och föräldrastöd. Fokus bör 
ligga på det förebyggande arbetet. 
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Mätbara resultat Definition 

Goda skolresultat  Gymnasieelever med examen inom fyra 
år (N17461) Andelen ska överstiga 
rikssnittet för kommuner. 

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommunen (andel %) uppgår till 
minst det modellberäknade värdet enligt 
Salsamodellen från Skolverket 

Upplevd trygghet  Jag känner mig trygg i skolan 
(Skolinspektionens enkät, åk 5, 9 och åk 2 
GY). Andelen ska överstiga rikssnittet för 
kommuner. 

Ekonomisk utsatthet bland barn ska vara 
under riksgenomsnittet. (N02904) 

God folkhälsa  Elevers droganvändning ska minska (åk 9 
och åk 2 GY) (tobak, alkohol och droger) -
CANs drogvaneundersökning. 

 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
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Budget 2021 - Kommunfullmäktiges prioriterade 
utvecklingsmål 2021--2023 
Beskrivning av ärendet 
I verksamhetsplan med budget 2020 gavs uppdraget att ta fram en ny 
styrmodell baserad på tillitsfull ledning och styrning. Som en del i den nya 
styrmodellen ingår att ta fram kommunfullmäktiges prioriterade 
utvecklingsmål. Målen ska gälla över minst en mandatperiod och utgår från 
kommunfullmäktiges grunduppdrag att utveckla Mörbylånga kommun som 
samhälle och driva de demokratiska frågorna.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2020. 
Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges grunduppdrag, genomförd 
nulägesanalys och omvärldsanalys har prioriterade utvecklingsområden för 
kommunfullmäktige arbetats fram. Arbetsgruppen har bestått av nämndernas 
och kommunfullmäktiges presidier, gruppledare för alla partier samt 
kommunens ledningsgrupp. 
Av dokumentet framgår tre prioriterade utvecklingsområden där kommunen 
vill utvecklas. Målet är att de prioriterade områdena ska gälla för en längre 
tid och då helst minst en mandatperiod. Till de olika utvecklingsområdena 
har områden som är av särskild vikt för att målet ska uppnås identifierats. 
Måluppfyllelsen mäts sedan genom ett antal indikatorer som anges i 
dokumentet. Målvärden för året anges i kommunens verksamhetsplan med 
budget. Uppföljning av måluppfyllelsen ska göras minst i kommunens 
delårsrapport och i årsredovisningen. 

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 
Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål och definitioner 2021-
2023 godkänns.     

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr SBN 2020/000049  

Isgärde 4:15, del av - Ansökan om detaljplan. 
Antagande 
(EDP Vision 2018-792)  
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 
fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 
platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål.  
Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 
omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 
Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhus-
bebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i 
sin utformning för att möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även 
att säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 § 166 om 
positivt planbesked. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020 § 27 att 
godkänna handlingarna daterade den 13 februari 2020 för samråd. 
Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 
2020, inget samrådsmöte har hållits. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2020 § 77 att ett genom-
förande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 
11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. Samrådsredogörelsen över 
inkomna synpunkter, daterad den 6 maj 2020, godkänns som sin egen och 
handlingarna, daterade den 14 maj 2020 skickas på granskning. 
Planförslaget har varit på granskning från den 25 maj till den 22 juni 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2020. 
Granskningsutlåtande, daterad den 20 augusti 2020. 
Plankarta, daterad den 20 augusti 2020. 
Planbeskrivning, daterad den 20 augusti 2020.  
Beslut miljöbedömning, daterat den 14 maj 2020 § 77. 
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 20 augusti 

2020, godkänns som sitt eget. 
2. Det 20 augusti 2020 daterade planförslaget antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Plan och bygg 
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Plan- och byggverksamheten 
Ylva Hammarstedt, 0485-472 98 
ylva.hammarstedt@morbylanga.se 
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Antagande av detaljplan – Del av Isgärde 4:15 

 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 
fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 
platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål.  
Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 
omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 
Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och 
sommarhusbebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse 
anpassas i sin utformning för att möta upp denna skala. Syftet med 
detaljplanen är även att säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till 
fastigheten Isgärde 4:63. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 § 166 om 
positivt planbesked. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020 § 27 att 
godkänna handlingarna daterade den 13 februari 2020 för samråd. 
Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 
2020, inget samrådsmöte har hållits. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2020 § 77 att ett 
genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 
11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. Samrådsredogörelsen över 
inkomna synpunkter, daterad den 6 maj 2020, godkänns som sin egen och 
handlingarna, daterade den 14 maj 2020 skickas på granskning. 
Planförslaget har varit på granskning från den 25 maj till den 22 juni 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2020 
Granskningsutlåtande, daterad den 20 augusti 2020 
Plankarta, daterad den 20 augusti 2020 
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Planbeskrivning, daterad den 20 augusti 2020  
Beslut miljöbedömning, daterat den 14 maj 2020 § 77 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat 20 augusti 2020, 

godkänns som sitt eget. 
2. Det 20 augusti 2020 daterade planförslaget antas i enlighet med PBL (Plan- 

och bygglagen) 5 kap 27 §. 

Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt 

Ylva Hammarstedt 
Arkitekt 
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Detaljplan för del av Isgärde 4:15  
 

Vad är ett granskningsutlåtande? 
I granskningsutlåtandet sammanställer kommunen alla de synpunkter, tankar och 
idéer som inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under 
granskningen, så kallade yttranden. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn 
på de inkomna yttrandena. 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande och har varit på 
granskning under tiden 25 maj 2020 till 22 juni 2020. Beslut att godkänna planen för 
granskning togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 14 maj 2020 § 77. 

Vad innehåller ett granskningsutlåtande? 
Under rubriken Inkomna skrivelser i vänsterkolumnen finns inkomna yttranden. 
Under rubriken Kommunens kommentarer i högerkolumnen redovisas kommunen 
syn på det inkomna yttrandet. I slutet finns en lista över revideringar och 
redaktionella ändringar. 

Vad gör kommunen med personuppgifter? 
För att kunna tillgängliggöra granskningsutlåtandet har kommunen tagit bort alla 
personuppgifter från de inkomna yttrandena.  
På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter:  
www.morbylanga.se/personuppgifter  

 

Inkomna skrivelser från 
myndigheter 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-06-09  

Länsstyrelsen 

 

Kontroll enligt kap 11 PBL  
Förslaget strider inte mot de intressen som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 
§ plan- och bygglagen. 

 

Noteras.  
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MKN vatten och dagvattenhantering  
Utifrån höjd (djup) -angivelser i markerat 
dike så kan det omöjligen gå i västlig 
riktning utifrån höjdangivelsen i 
lokalgatan. Men om det går till exempel 
en vägtrumma under vägen som ligger på 
ca 2,5 meter eller lägre så kan naturligtvis 
vatten ledas ut i västlig riktning, ut mot 
havet. En liten notering om detta vore 
tacksamt. Detta för att förtydliga att yt- 
och dagvatten (efter att ha fördröjts och 
renats på tomtmark och som därefter 
avvattnas mot diket) inte blir stående och 
drabbar enskilda tomter. 

Höjdangivelserna i plankartan redovisar 
inte dikesbotten. 
Diket omfattas av Hemmanet Rörsberg 

och byn Isgärde tf och har utlopp i 
Kalmarsund. 
I handlingarna anges att diket inte 
omfattas av dikningsföretag.  
Handlingarna ändras redaktionellt och 
informationen om dikningsföretag 
korrigeras. 

Inkom 2020-06-05  

Lantmäteriet 

 

De administrativa gränserna skär av 
varandra och gör att plankartans 
redovisning av de administrativa 
bestämmelserna blir felaktiga i 
förhållande till redovisningen på sida 32-
33. 

Redovisningen på sidan 32 och 33 
stämmer. Problemet uppstår i övergången 
mellan analoga och digitala plankartor. 
Plankartan stämmer i digitalt format men 
behöver kompletteras för att även fungera 
i pappersformat. 
Plankartan ändras redaktionellt så att den 
även går att tolka korrekt i 
pappersformat. 

 

 

Lantmäteriet ställer sig frågande till om 
kommunen avser planlägga allmänna 
ledningar med stöd av markreservat eller 
bestämmelser om rättighetsindelning. 
Nuvarande plan behandlar U-området 
både som markreservat och bestämmelse 
om rättighetsområde. Kommunen måste 
klarlägga och enhetligt redovisa om U-
områdena ska planläggas enligt 4 kap. 6 § 
PBL eller 4 kap. 18 § 2 och 3 st. PBL. Om 
inte detta görs kan det föranleda 
komplikationer vid framtida 
lantmäteriförrättning. 

U-området behandlas som markreservat 
för allmännyttiga ändamål och Servitut 
med rätt till infart behandlas som ett 
rättighetsområde. Markreservatet och 
rättighetsområdet kan utövas parallellt 
och kan därför överlappa varandra. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 
2020-08-20 

Dnr 
2018-792 

Sida 
3(5) 

 

 

Det framgår inte av planbeskrivningen att 
det inte finns för avsikt att teckna något 
exploateringsavtal. 

Enligt PBL (2010:900) 4 kap 33 § ska det 
av planbeskrivningen framgå om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal 
eller genomföra markanvisningar.  
Eftersom kommunen har bedömt att ett 
genomförande av detaljplanen är möjligt 
utan exploateringsavtal, har kommunen inte 
för avsikt att ingå exploateringsavtal varför 
frågan inte behandlas i planbeskrivningen.  

Inkom 2020-05-29 

Kultur- och tillväxtnämnden 

(Taxefinansiering) 

 

Ingen erinran. Noteras.  

Inkom 2020-06-26 

Socialnämnden 
 

Avstår från att yttra sig. Noteras.  

Inkom 2020-06-23 

Utbildningsnämnden 

 

Inga synpunkter. Noteras.  

Inkomna skrivelser från övriga 
remissinstanser 

Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-06-16 

E ON 

 

E.ON ser gärna ett förtydligande av vad 
som gäller för våra ledningar, -speciellt 
för regionnätsledningen i planbeskrivning. 
För elledning i mark får byggnad eller 
annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från 
ledningarna. För 130 kV jordkablar gäller 
avståndet 5 meter. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande anordna 
upplag, eller marknivån ändras ovanför 
ledningen, så att reparation och underhåll 
försvåras. Inom området får det inte 
förekomma plantering av träd, mindre 
buskar accepteras dock. 

Noteras. 
Regionnätsledingen påverkas inte av 
planförslaget. 
Handlingarna ändras redaktionellt och 
information om byggnation och 
plantering i anslutning till elledning i 
mark förs in i beskrivningen. 
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E.ON ser gärna att u-området för 
regionnätsledningen förtydligas med en 
”u1-symbol” (se bifogad bild). 

 

Utpekad regionnätsledning omfattas av 
bestämmelsen u1. Problemet uppstår i 
övergången mellan analoga och digitala 
plankartor. Plankartan stämmer i digitalt 
format men behöver kompletteras för att 
även fungera i pappersformat. 
Plankartan ändras redaktionellt så att den 
även går att tolka korrekt i 
pappersformat.  

För övrigt har vi inget mer att erinra. Noteras.  

Inkom 2020-05-29 

KSRR 
 

Ingen erinran. Noteras.  

Inkom 2020-05-28 

Räddningstjänsten 

 

Inga synpunkter Noteras. 

Inkomna skrivelser från berörda Kommunens kommentarer 

Inkom 2020-07-01  

I den ändring av detaljplanen som föreslås 
för fastigheten Isgärde 4:15 framgår att 
fastighet Isgärde 4:63 ska ha servitut på 
4:15 för infart. Denna infart, benämnd a2 i 
planförslaget, löper längs med en 
kanal/dike. I och med att fastighet Isgärde 
4:62, omedelbart öster om 4:63, nu 
bebyggs har tunga transporter dit gjort oss 
medvetna om att sådana inte kommer att 
kunna vara möjliga att göra på den sträcka 
som infartsservitutet avser för fastighet 
4:63. Markförhållandena är alltför dåliga. 
Dessutom är infarten för snävt tilltagen för 
en stor, tung transport. 

Markförhållandena skiljer sig inte över 
planområdet på ett sätt som påverkar var 
det är lämpligt att anordna infart. 
Området för servitut är 6 meter brett 
vilket är fullt tillräckligt för infartsväg 
både för vanliga personbilar men också 
för tunga transporter så som byggtrafik. 
Däremot ligger det ett befintligt 
markavvattningsdike i planområdets 
södra gräns som inskränker på 
servitutsområdet med ca 2 meter. I och 
med diket kan rättighetsområdet för infart 
vara lite snålt tilltaget. 
Handlingarna revideras så att gränsen för 
rättighetsområde utökas 2 meter norrut 
och fasas av i plangränsen. 
För tydlighetens skull utökas också 
området u1 för markreservat så att dessa 
båda ytor sammanfaller. 
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Vi skulle därför vilja att infartsservitut till 
fastigheten Isgärde 4:63 flyttas till 
norra/nordvästra delen av tomten, vid 
angränsningen till Isgärde 4:60. Förutom 
att markförhållandena är avsevärt bättre 
där blir själva infarten mindre snäv och 
siktförhållandena är mycket bättre. 

Kommunen bedömer att 
markförhållandena inte skiljer sig mellan 
den norra och den södra delen och att 
siktförhållandena är bättre i söder 
eftersom ett servitut i den norra delen 
skulle innebära en in- och utfart mitt i en 
kurva. 

Vi är införstådda med att detta yttrande 
inkommer efter den angivna 
yttrandeperioden men vi blev inte 
medvetna om problemen med tunga 
transporter förrän dessa gjordes i samband 
med byggandet på Isgärde 4:62. 

Noteras.  
Kommunen har varit på plats och mätt 
upp det utrymme som krävts för att kunna 
komma in med byggtrafiken till Isgärde 
4:62. Med den föreslagna revideringen 
skulle transporter i samma 
storleksordning kunna angöra fastigheten 
Isgärde 4:63 inom rättighetsområdet. 

 

 

Handlingarna revideras enligt följande 

- Handlingarna revideras så att gränsen för rättighetsområde utökas 2 meter 
norrut och fasas av i plangränsen. 
För tydlighetens skull utökas också området för markreservat så att dessa båda 
ytor sammanfaller. 

 

Handlingarna ändras redaktionellt enligt följande 

- Informationen om dikningsföretag korrigeras. 
- Plankartan ändras redaktionellt så att den även går att tolka korrekt i 

pappersformat. 
- Handlingarna ändras redaktionellt och information om byggnation och 

plantering i anslutning till elledning i mark förs in i beskrivningen. 
- För att undvika förvirring vid tolkning av planen vid ett bygglovsförfarande 

ändras bestämmelsen e4 till e1 och f3 ändras till f2. Regleringen av 
bestämmelserna förblir oförändrad. 

 
 
 
 
Ylva Hammarstedt 
Arkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
LOKALGATA Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Utförande

Placering

Fastighet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark,

PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Område där strandskydd upphävs. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Rättighetsområden
a2 Marken ska omfattas av servitut med rätt till infart till förmån för Isgärde

4:63 som belastar Isgärde 4:15. Kvartersmark, PBL 4 kap. 18 § 2 st 2 p.

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

d1 1500 Minsta fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Endast källarlösa hus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tak ska utformas som sadeltak. Takkupor får täcka högst 1/3 av takets
längd., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast friliggande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 200 Största byggnadsarea är 200 m² varav högst 150 m² för huvudbyggnad
och högst 50 m² för komplementbyggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)3,0 Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter för komplementbyggnad, PBL 4 kap.
11 § 1 st 1 p.

G27-45
Takvinkeln får vara mellan 27 och 45 grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—6,5 Högsta nockhöjd är 6,5 meter från markens befintliga höjdläge, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

GRUNDKARTA

över del av fastigheten Isgärde 4:15.
Mörbylånga registerområde och kommun

Översikt

Vatten/Damm/Bassäng

Upprättad genom utdrag ur Mörbylånga kommuns baskarta,
samt kontroll med nymätning.

Koordinatsystem SWEREF 99 16 30.
Höjdsystem RH 2000.

Plan- och byggkontoret, Mörbylånga kommun
ansvarar ej för bifogande ledningar.

Upprättad på Plan- och byggkontoret,

2020-xx-xx

Anders Andersson                                     
Planarkitekt

Grundkartans beteckningar

s Servitut
lr Ledningsrätt
s:1 Samfällighet
ga:1 Gemensamhetsanläggning

Bostadshus, fasadlinjen redovisad

Bostadshus, takkonturen redovisad

Uthus, fasadlinjen redovisad

Uthus, takkonturen redovisad

Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad

Skärmtak
Transformatorbyggnad

\ \

Staket
J J Stödmur/Kaj

1
Höjdkurvor

Mur
Slänt
Vattendrag/dike*
Kantsten

Anläggning
Cykel/gångväg

Vägkant
Ägoslagsgräns
Fast fornlämning

Ê Elstolpe/telestolpe
Belysningsstolpe[!

Traktnamn/kvartersnamnSaxnäs
Fastighetsbeteckning1:31

GatunamnSaxängsvägen
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Fastighetsgräns
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Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun. 
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun:
Ylva Hartman Magnusson  Planarkitekt
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
Anders Andersson   Planarkitekt     
Peter Eriksson    Rörnätschef Taxefi nansierad verksamhet
Ylva Hammarstedt   Arkitekt

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med 
detaljplanen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskriv-
ningen ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen 
medför för fastighetsägare, allmänheten och miljön. Till planhandlingarna räknas också 
checklistor, illustrationer och utredningar när dessa behövs.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det inom ett område fi nns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 
och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vat-
tenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. Planen är 
bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-
heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta 
det kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunen som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Detaljplaneprocessen utökat förfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard, utökat eller samordnat 
förfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma 
mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med utökat förfarande och nedan följer 
en kortare beskrivning av processen, se även fi guren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan tillgängligt för berörda och 
allmänheten under minst fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter 
och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända 
sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att 
lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
tillgängligt för berörda och allmänheten för granskning under minst tre veckor. Under 
granskningen är det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
Beslut om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar 
beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det att protokollet 
från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
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Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att tillskapa en fastighet för bostadsbebyggelse genom 
omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål.

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhusbebyggelsen 
i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i sin utformning för att 
möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även att säkra möjlighet till tillfart 
och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63.

Sammandrag av planförslaget
Området planläggs för bostadsbebyggelse och möjliggör för förtätning med en ny 
bostad. Förtätning av detta slag är förenligt med översiktsplanen och den nya bebyg-
gelsen kommer anpassas efter områdets förutsättningar. Planen reglerar också att den 
angränsande fastigheten Isgärde 4:63 kan angöras och ansluta till VA i planområdets 
södra del.

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planändring för Isgärde 4:15 inkom 2018-07-20.
Beslut om planläggning i miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-18 § 166.
Planavtal undertecknades 2019-10-09.       
Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-13 § 27.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 7 §. 

 -Granskningsbeslut i nämnd, maj 2020 

 -Godkännande i nämnd, augusti 2020

 -Antagande i kommunfullmäktige september 2020

 -Laga kraft, oktober 2020

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad den 20 augusti 2020

 -Planbeskrivning, daterad den 20 augusti 2020

 -Beslut om miljöbedömning, nämndbeslut från den 14 maj 2020 § 77

 -Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 13 februari 2020

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning      
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Läge och areal
Planområdet är beläget strax norr om f d barnkoloniområdet i Stora Rör och gränsar 
i norr till Borgholms kommun. På fastighetens västra sidan löper Strandstigen i nord-
sydlig riktning och i söder gränsar ett grönområde med en fördelningsstation ägd av 
E ON.
Planområdet omfattar ca 0.2 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten är privatägd. 

Planområdet
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet består av plan, gräsbevuxen mark. Omgivningen består av privata 
fastigheter samt en trädridå i söder mot ställverket. I södra fastighetsgränsen löper 
också ett grävt dike som leder ut i Kalmarsund. Längs med diket växer björk och al. 
Fastigheterna i öster är obebyggda men består precis som planområdet av klippt/slaget 
gräs. Cirka 100 meter västerut går strandlinjen. Strandstigen leder norrut till Stora Rörs 

Planområdet utblick mot nordost (överst) och sydväst mot Strandstigen samt anslutande bebyggelse.
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hamn och söderut till gamla barnkolonin. Söder om ställverket, cirka 100 meter från 
planområdet, återfi nns det kustnära lövskogsområde som löper från brofästet till Stora 
Rör och är utpekat i översiktsplanen som värdefull.

Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till lättillgängliga naturmarker och strövområden och 
närheten till Kalmarsund är en stor tillgång. Strax nordväst om planområdet leder en 
liten stig ned till en badplats. Det kustnära lövskogsområdet har ett rikt nät av stigar 
och skogsvägar. I Stora Rör, ett par hundra meter norr om planområdet, fi nns badplats, 
kafé och småbåtshamn. 

Vegetation och djurliv
Själva planområdet är artfattigt och består av plan gräsbevuxen mark. 

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträff as.

Stig som leder in i hassel- och ekskog ca 150 m söder om planområdet.
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger mellan cirka 4,0 meter i norr och 3,0 meter i söder över nollplanet 
i RH 2000. Planområdet sluttar alltså lätt mot söder där det i fastighetsgränsen även 
fi nns ett dike. Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av postgla-
cial sand som har hög genomsläpplighet. 

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är obebyggt. En stor del av Stora Rör karaktäriseras av sommarhusbebyg-
gelse och i planens närområde fi nns fl era exempel på klassiska sommarnöjen från 
1900-talets början, såväl som låga och småskaliga sommarhus från 1900-talets andra 
hälft. Närmast omkringliggande bebyggelse domineras av enfamiljshus i 1- 1,5-plan 
med faluröd träfasad och sadeltak. Nordost om planområdet återfi nns en korsvirkes-
stuga med vasstak. Byggnaderna är friliggande och byggnadsarean varierar främst 

Befintlig kringliggande bebyggelse.
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mellan 100-150 kvm. Fastigheterna i öster är mellan 1300 kvm upp till 2000 kvm. 
Närmaste fastighet i väster är betydligt större, närmare 4000 kvm. Exploateringsgraden 
är låg och husen placerade mitt på fastigheterna. Fastigheterna avgränsas ofta av staket 
eller träd- och buskridåer.

Kulturhistoria
Stora Rör ligger vid kanten av Kalmarsund där sundet är som smalast. Före Ölands-
brons öppnande fanns en färjeförbindelse från Stora Rör till Revsudden. Söder om 
planområdet fi nns det f d barnkoloniområdet som skapades av Majblommeföreningen 
på 1930-talet. 

Tillgänglighet
Planområdet är lättillgängligt  i och med anslutningen till Strandstigen och består idag 
av plan, slagen gräsmatta.

Bostäder
I området fi nns det uteslutande friköpta villor och småhus som används som både 
permanent- och fritidsbostäder.

Strandstigen i planområdets västra kant samt små grusvägar in till fastigheter i närområdet.
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Arbetsplatser och service
Det fi nns inga större arbetsplatser eller åretsrunt-service i området men under som-
maren fi nns kafé, restaurang och kiosk i närliggande Stora Rör. Cirka 5 kilometer 
söderut ligger Glömminge. Här fi nns skola, förskola och butiker, både sommar- och 
åretruntöppna. Ytterligare off entlig och kommersiell service fi nns i Färjestaden en dryg 
mil söderut.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet ligger i anslutning till Strandstigen, en smal asfalterad väg som sträcker 
sig mellan Stora Rörs hamn i norr och gamla barnkolonin med badplats i söder. Öster 
om planområdet slingrar sig mindre grusvägar till angränsande fastigheter. Grusvä-
garna ligger på mark tillhörande fastigheten Isgärde 4:15. Söder om planområdet ligger 
ett ställverk som nås via Akaciastigen, en privat väg som löper i östvästlig riktning 
mellan Strandstigen och Rörsbergsvägen som norrut leder upp till Stora Rörsvägen. 
Tillgängligheten till planområdet är god i och med att Strandstigen ligger i direkt 
anslutning. Omgivningarna lämpar sig också mycket väl för att ta sig runt i rekreativt 
syfte.

Gatunät
Strandstigen som går längs planområdet är en lågt trafi kerad ändgata utan genom-
fartstrafi k. Gaturummet är småskaligt, grönt och lantligt. Strandstigen är asfalterad, 
anslutande vägar i närområdet är grusade. Strandstigen ligger på privatägd mark och 
sköts med enskilt huvudmannaskap. Gatunätet utlades i byggnadsplan för Stora Rör 
från 1957 men sträckningarna av småvägarna ser i realiteten något annorlunda ut.

Strandstigen leder till f d barnkolonin, numera Pensionat Strandhagen, där den tar slut.
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Gång- och cykelvägar
Ett nät av gångstråk fi nns i närområdet, målpunkter är framförallt Stora Rör och kusten 
längs Kalmarsund. Översiktsplanen anger en gång- och cykelväg, Fyr till Fyr, som ska 
löpa längs Strandstigen och fortsätta norrut mot Borgholms kommun.  

Kollektivtrafik
I området fi nns fl era närtrafi khållplatser som trafi keras norrut och söderut fl era gånger 
per dag i veckorna samt på lördagen. Närmaste närtrafi khållplats, Stora Rör hamn, 
ligger cirka 150 m från planområdet. 

Närmaste reguljära busshållplats, Tallhöjden,  fi nns cirka 1,5 km öster om planområdet 
längs väg 136 och trafi keras av busslinje 101. För samtliga turer söderut utom närtrafi -
ken krävs bussbyte i Glömminge.  

Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering sker på den egna fastigheten. Inga omfattande varuleveranser sker i området. 
Utfarter sker på enskilda gator och/eller grusvägar.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Kommunen lider av brist på grundvatten för uttag av dricksvatten till kommunens 
invånare och verksamheter. Arbete pågår för att både kortsiktigt och långsiktigt lösa 
problemet. Ett nytt kommunalt vattenverk öppnade sommaren 2019 strax söder om 
Mörbylånga. 

Diket i planområdets södra gräns (t.v.) och utlopp mot Kalmarsund på andra sidan Strandstigen (t.h.).
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Vattenledningar går i planområdets västra gräns, längs Strandstigen. Det är möjligt 
att ansluta planområdet till kommunalt vatten. Området ingår till större delen i kom-
munens verksamhetsområde för vatten.

Mörbylånga kommun har brandposter cirka 150 meter söder om planområdet samt 
cirka 100 meter norr om detsamma.

Spillvatten 
Spillvattenledningar går i planområdets västra gräns. Det är möjligt att ansluta 
planområdet till kommunalt spillvatten. Området ingår till större delen i kommunens 
verksamhetsområde för spillvatten.

Dagvatten
Det fi nns inga dagvattenledningar i närheten. I planområdets södra gräns fi nns ett 
dike dit dagvatten kan avledas. Planområdet omfattas av dikningsföretaget Hemmanet 
Rörsberg och byn Isgärde tf. Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för 
dagvatten. Marken i området har hög genomsläpplighet och sluttar lätt söderut mot 
diket, det fi nns inga indikationer på stående vatten inom eller omkring planområdet. 
Från planområdet för diket med sig dagvatten raka vägen västerut i Kalmarsund cirka 
70 meter bort. 

El och tele
E.On är nätägare och svarar för elförsörjningen. Markkablar löper utmed Strandstigens 
vägkant samt i planområdets östra del i nordsydlig riktning. Cirka 40 meter söder om 
planområdets södra gräns har E. ON en fördelningsstation som omgärdas av stängsel. 
En ledningsgata leder österut mot kommungränsen.

Det blåmarkerade området visar dragningen av kommunens vatten- och spillvattenledningar över 
fastigheten Isgärde 4:15.
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Skanova svarar för telekommunikationen i området. Ledningar fi nns i planområdets 
västra och norra del: längs vägkant i Strandstigen samt mot fastigheten Isgärde 4:60. 
Bredband fi nns utbyggt till samtliga telestationer i kommunen. Fiberutbyggnad är 
planerad i området. 

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns i Rälla, 
cirka 4 kilometer norr om planområdet. 

Befi ntlig bebyggelse värms med individuella lösningar.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. 
Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsneder-
börden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
förväntas också öka med några dagar om året. Det innebär en ökad risk att områden 
översvämmas vid större regn.

Inom planområdet fi nns inga tecken på återkommande översvämning eller stående 
vatten. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar lätt mot ett dike i söder.

E. ONs fördelningsstation söder om planområdet. 
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Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kommer medeltemperaturen öka och värmeböljor som 
kan vara farliga för människors hälsa bli vanligare. Långa perioder med hög värme och 
utan nederbörd kommer förlänga perioder av torka. Vinden förväntas också förstärkas. 
Omkring planområdet fi nns vegetation som dämpar vindar samt alstring av värme och 
i området fi nns få hårdgjorda ytor. 

Skred och erosion
Risken för ras, skred och erosion är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande 
jordarter och den fl acka eller lätt sluttande topografi n.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området.

Radon
Området ligger inom lågriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU.

Trafik
Strandstigen som går längs planområdet är en lågt trafi kerad ändgata utan genomfarts-
trafi k. 

Buller
Det fi nns inga större vägar och ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i 
området.

Karta från SGU visar markens genomsläpplighet.
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Förändringar

Natur

Landskap
Genomförandet av detaljplanen innebär anläggande av en bostadsfastighet på en klippt 
gräsyta som i dagsläget används som grönområde enligt gällande plan. Planområdets 
yta är endast 0,2 hektar, vilket är en liten del av den totala ytan som utgörs av grönom-
råde enligt gällande plan. Planförslaget bedöms inte medföra några förändringar för 
landskapets orienterbarhet eller påverka upplevelsen av området, detta då planområdet 
närmast bildar en lucktomt  i ett befi ntligt bebyggt område. Den tillkommande bostads-
fastigheten på cirka 2000 kvm passar storleks- och utformningsmässigt väl in i den 
befi ntliga fastighetsstrukturen i närområdet. 

Lek och rekreation
Planförslaget medför inga ändringar för lek och rekreation i området.

Vegetation och djurliv
Exploateringen påverkar inte de rödlistade arter som noterats i närheten av plan-
området. Inga ingrepp kommer att göras i det sandiga skogsbrynet nordväst om 
planområdet, där backtimjan noterats. Planen medför heller inga ingrepp längs den stig 
som leder genom tallskogen i norr, på andra sidan befi ntliga bostadsfastigheter, där 
pimpinellros och skogsalm noterats. Planområdet består idag av en gräsyta. Planens 
genomförande kan också medföra positiva eff ekter för naturvärden genom t.ex. plan-
tering av blommande träd och buskar. Det kommer troligtvis fi nnas en gräsmatta på 
fastigheten även efter planens genomförande, även om den kan behöva nyanläggas.



Antagandehandling 
Detaljplan för del av Isgärde 4:15

Sida 17

Vattenområden
Planförslaget påverkar inte användningen av vattenområden eller tillgängligheten till 
desamma. Det öppna diket bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträff as.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Mängden hårdgjord yta ökar endast marginellt genom byggnation i enlighet med 
planförslaget och bedöms inte påverka möjligheten att hantera dagvatten på fastighe-
ten. Markens lätta sluttning mot diket i söder bör bevaras. Endast källarlösa hus tillåts.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planbestämmelserna innebär att den framtida bebyggelsen anpassas till den befi ntliga 
bebyggelsens struktur och gestaltning med en placering centralt på fastigheten samt en 
högsta nockhöjd på 6,5 meter med möjlighet att inreda vind. I närområdet förekommer 
främst 1- 1,5-plans hus med sadeltak i storleksordningen 100-150 kvm. För att tillkom-
mande bebyggelse ska anpassas till den omgivande miljön begränsas byggnadsarean 
till 200 kvm varav huvudbyggnad maximalt 150 kvm och komplementbyggnad 
maximalt 50 kvm och högsta byggnadshöjd om 3 meter. Av samma anledning ska 
tak utformas som sadeltak med en taklutning på mellan 27°och 45°. Maximalt 1/3 av 
takets längd får förses med takkupor. Färgskalan kan med fördel bestå av matta, mörka 
kulörer då mörka byggnader upplevs som mindre och lättare smälter in i skogliga 
omgivningar. Taktäckningen kan med fördel bestå av lertegel.

Enbart friliggande hus tillåts och huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns. 

Avsikten är att endast en ny fastighet med syfte bostad ska tillkomma, utifrån detta 
läggs en bestämmelse om minsta fastighetsstorlek på 1500 kvm till i planen. Däremot 
kan mindre delar av Isgärde 4:15 regleras till angränsande befi ntliga fastigheter i det 
fall det anses lämpligt. 

Kulturhistoria
Planförslaget bedöms inte påverka den kulturhistoriska miljön utan på ett naturligt sätt 
komplettera befi ntlig bebyggelse i området.

Tillgänglighet
Allmän platsmark i form av öppen gräsyta (park eller plantering i detaljplan) minskar 
något i området och tillfaller kvartersmark med bostadsändamål. Planområdets yta är 
endast 0,2 hektar, vilket är en liten del av den totala ytan som utgörs av grönområde 
enligt gällande plan. Planen medför heller inga ingrepp längs den stig som leder genom 
tallskogen i norr, på andra sidan befi ntliga bostadsfastigheter.

Infart från Strandstigen iordningställs. Gällande lagstiftning reglerar utformningen av 
bostäder gällande tillgänglighet.
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Bostäder
Planförslaget reglerar skala och läge på tillkommande bostadsbebyggelse så att den 
anpassas till befi ntlig bebyggelse och dess karaktär. Planförslaget styr inte upplåtelse-
form. 

Arbetsplatser och service
Planförslaget påverkar inte utbudet av arbetsplatser och service i området.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planerad bebyggelse kan med fördel angöras från Strandstigen i planområdets södra 
del. Samma infart kan också fungera som infart för grannfastigheten i öster, Isgärde 
4:63. Utfartsservitut föreslås bildas till förmån för Isgärde 4:63 för att tillgodose de 
servitut som bildades vid avstyckning av Isgärde 4:63 (lantmäteriakt 08-GLÖ-464). 
Här angavs att det avstyckade området öster om dåvarande grönområde på Isgärde 
4:15 har rätt att begagna grönområdet (Isgärde 4:15) för utfart för att via lokalgata nå 
allmän väg. Föreliggande detaljplaneförslag anger var detta utfartsservitut kommer bli 
beläget. 
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Det orangemarkerade området visar dragningen av rättighetsområde a2, marken ska omfattas av 
servitut med rätt till infart till förmån för Isgärde 4:63, som belastar Isgärde 4:15.



Antagandehandling 
Detaljplan för del av Isgärde 4:15

Sida 19

Gatunät
Den befi ntliga gatustrukturen i området följer inte alltid de sträckningar som utlades 
i byggnadsplan för Stora Rör år 1957. Befi ntliga vägar i närområdet, varav en sträcka 
om cirka 100 meter av Strandstigen ingår i planområdet, är småskaliga, på privatägd 
mark med enskilt huvudmannaskap. Planen föreslår inga förändringar avseende det 
befi ntliga gatunätet men planlägger Strandstigen som LOKALGATA. Bredden anges 
till 6 meter för att drift och underhåll ska fungera på ett bra sätt. Strandstigens egent-
liga bredd är cirka 3,7 meter. 

Gång- och cykelvägar
Planen föreslår inga förändringar avseende gång- cykelvägar.

Kollektivtrafik
Planen föreslår inga förändringar avseende kollektivtrafi ken.

Parkering, varumottagning, utfarter
In- och utfart till den nya fastigheten föreslås ske från Strandstigen. Planförslaget 
föranleder inga åtgärder på övriga utfarter och korsningspunkter. Varutransporter för-
väntas inte öka i och med aktuellt planförslag. Parkering sker på den egna fastigheten.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten kan angöra via Strandstigen.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Föreslagen bebyggelse ska anslutas till kommunala vattenledningar förlagda i planom-
rådets västra del. Vatten- och spillvattenledningar ligger främst förlagda i vägkant men 
till viss del även öster om vägen. För att skydda befi ntliga ledningar förses marken 
med u-område. För att möjliggöra för en framtida vattenförsörjning till fastigheten 
Isgärde 4:63 öster om planområdet avsätts också ett 6 m brett u-område i planens södra 
kant. 

Fastigheten kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten. Befi ntliga 
brandvattenposter klarar att försörja en exploatering enligt planförslaget. 

Spillvatten 
Föreslagen bebyggelse ska anslutas till kommunala spillvattenledningar förlagda i väg-
kant i planområdets västra del. Vatten- och spillvattenledningar ligger främst förlagda 
i vägkant men till viss del även öster om vägen. För att skydda befi ntliga ledningar 
förses marken med u-område. För att möjliggöra för en framtida vattenförsörjning till 
fastigheten Isgärde 4:63 öster om planområdet avsätts också ett 6 m brett u-område i 
planens södra kant. 

Fastigheten kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten. 



Antagandehandling 
Detaljplan för del av Isgärde 4:15
Sida 20

Det blåmarkerade området visar dragningen av u-område, markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som i väster mot vägen avser befintliga VA-ledningar och i söder avser 
tillkommande ledningar för såväl Isgärde 4:15 som Isgärde 4:63.
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Dagvatten
Diket i söder avvattnar området. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar lätt mot 
diket där infi ltration sker innan dagvattnet når recipienten Kalmarsund. Diket leder 
rakaste vägen ut i Kalmarsund och bedöms inte ha någon påverkan på omkringlig-
gande bostadsfastigheter. 

El och tele
Ny bebyggelse ansluts till befi ntligt el- respektive telenät. E ON svarar för elför-
sörjningen i området och ledningar fi nns förlagda utmed Strandstigen samt i plan-
områdets östra del. För att skydda dessa ledningar förses marken med u-område för 
underjordiska ledningar. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningarna, utan ledningsägarens med-
givande. Inte heller får upplag anordnas, eller marknivån ändras ovanför ledningen, 
så att reparation och underhåll försvåras, utan ledningsägarens medgivande. Inom 
området får det inte förekomma plantering av träd, mindre buskar accepteras dock.

Söder om planområdet fi nns en fördelningsstation. Svenska myndigheter har inte 
fastställt några gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för 
magnetfält men rekommenderar en viss försiktighet vid exploatering och planläggning. 
Utifrån detta förses planområdet med ett skyddsavstånd i form av prickmark - marken 
får inte bebyggas, om 16 meter från fastighetsgräns. Det totala avståndet från byggbar 
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mark till fördelningsstationen blir då cirka 45-50 m. Detsamma gäller angränsande 
fastigheter i befi ntlig plan.

Skanova svarar för telekommunikationen. En teleledning går längs med Strandstigen 
och i planområdets nordligaste del.

Avfall och värme
Avfallssortering uppmuntras. Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. Kom-
munen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning.
Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett eff ektivt sätt för att skapa energi-
snåla byggnader.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Planförslaget medger att andelen hårdgjorda ytor ökas endast marginellt. Utifrån 
markens goda genomsläpplighet bedöms planförslaget inte medföra ökad översväm-
ningsrisk. Planen tillåter endast källarlösa hus.

Värme, torka och vind
Bevarande av trädridåer ger goda förutsättningar för ett bra lokalklimat. För att minska 
riken för stormfällen bör så många träd som möjligt kan bevaras i området.
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Det grönmarkerade området visar dragningen av u-område, markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, som avser E ONs befintliga markledningar. Utöver dessa har E ON och 
Skanova även ledningar i mark placerade i Strandstigen.
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Skred och erosion
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse. Frågan 
ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området. 

Radon
Området ligger inom lågriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU.

Trafik
Strandstigen som går längs planområdet är en lågt trafi kerad ändgata utan genomfarts-
trafi k. Planförslaget bedöms bara marginellt påverka trafi ken i området.

Buller
Det fi nns inga större vägar och ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i 
området. Planförslaget bedöms inte påverka detta.

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För området 
redovisas:
g/c1 – Röhällakrysset till Stora Rör
Den föreslagna sträckan är en del av Ölands turistcykelprojekt Fyr till fyr. Norr om

Röhällakrysset fi nns idag ingen utbyggd cykelväg men vägen är relativt lågt trafi kerad 
och kan fungera för blandtrafi k. Längre norrut behöver genomfartsvägar för cykel- och 
gångtrafi k skapas för att leda cykelvägen vidare upp mot Ispeudde och Störa Rör. De 
delsträckor där framkomligheten för cyklister idag är begränsad eller obefi ntlig ska 
prioriteras utmed den aktuella sträckan. Gång- och cykelvägen är ett viktigt mellan-
kommunalt intresse, inte minst med tanke på planerad utbyggnad omkring Stora Rör 
och Rälla. Kommunen ställer sig därför positiv till en samfi nansiering med Borgholms 
kommun av vissa delsträckor i den norra kommundelen. 
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b1

b2

b4

n9 ISGÄRDE

STORA RÖR

Linsänkevägen

Utdrag ur kommunens översiktsplan. Den röda ringen visar planområdets läge.

n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör
Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora sammanhängande områden med kust-
nära lövskog. Framför allt är det ädellövskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet.
Skogen är på många ställen fl erskiktad. I samband med eventuella exploateringar 
i kustnära lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa bevarandet av 
befi ntliga naturvärden. De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga natur- 
och upplevelsevärden. På platser där ek och gran växer tillsammans fi nns behov av 
att utreda om det går att rensa bort gran då dessa annars riskerar att kväva ekar och 
andra ädla lövträd. Områden med grova träd och stor andel död ved ska prioriteras för 
framtida utveckling av naturvärden.

Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering. 
Exempelvis anger kommunala ställningstaganden att vid ny bebyggelse beakta och 
utnyttja det befi ntliga områdets karaktär och kulturvärden.

Planområdet är i övrigt inte utpekat i översiktplanen och därmed kan planförslaget inte 
sägas ha stöd i densamma.
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Detaljplaner och områdesbestämmelser
F6 - Byggnadsplan för Stora Rör i Gärdslösa och Torslunda kommuner, fastställd
1957-03-26. Planens syfte är att skydda strandmarkerna, att bevara den prägel av 
otvunget sampel mellan bebyggelse, torräng och vegetationsom kännetecknar området 
samt att bibehålla tillräckliga strandområden för friluftsliv och rekreation.

För det aktuella planområdet medger planen park eller plantering. För angränsande bo-
stadsbebyggelse anges endast fristående hus om maximalt 1 våning och 4.4 meter samt 
maximal byggnadsarea om 120 kvm.

Byggnadsplanen strävar efter att möjliggöra för en småskalig fritidshusbebyggelse med 
ett småskaligt vägnät vars syfte är att tillgängliggöra privata fastigheter för sina respek-
tive ägare. Majoriteten av fastigheterna i närområdet är privatägda och den naturmark 
och de vägar som fi nns i området har enskilt huvudmannaskap.

Utdrag ur gällande byggnadsplan för Stora Rör (F6). Markering visar planområdet för Isgärde 4:15.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
F230: Detaljplan för Isgärde 4:4 m fl .
Lagakraftvunnen 2019-04-12.

Planens syfte är att möjliggöra fritids- och kulturändamål i områdets nordvästra del 
samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för tillkommande bebyg-
gelse. Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, samt 
säkra naturvärdena som fi nns i planområdets östra del. Syftet med detaljplanen är även 
att upphäva strandskyddet i planområdets västra del som återinträder med 100 meter 
vid planändring. Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- 
och infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde.
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F6

F6

F230

Omgivande detaljplaner samt blått område som visar pågående planarbete på Isgärde 4:74.

Planförslaget möjliggör småskalig bostadsbebyggelse på södra delen av Isgärde 4:34 
och kultur- och fritidsbebyggelse på Isgärde 4:29, som i nockhöjd och takvinkel anpas-
sas till befi ntlig bebyggelse. För den del av planen som medger ny bostadsbebyggelse 
anges bostäder i maximalt en våning på maximalt 120 kvm per huvudbyggnad samt en 
taklutning på 30°- 40°. På norra delen av Isgärde 4:34 möjliggörs en utökad byggrätt 
för kultur- och fritidsändamål. Inom område för bostadsändamål krävs bygglov för 
de bygglovsbefriade åtgärderna enligt 9 kap 4, 4a, 4b §§ PBL för att inte förvanska 
områdets kulturhistoriska värde och karaktär.

Pågående planarbete
Detaljplan för Isgärde 4:74. Syftet med planen är att ändra ändamål från barnkoloni till 
bostad och möjliggöra byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att möjlig-
göra utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt de fastigheter utmed Isgärdevägen 
som saknar kommunalt vatten och avlopp.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet innefattar ingen jord- eller skogsbruksmark.
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Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planförslaget anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsver-
kets tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 
100.000 invånare. Mörbylånga kommun omfattas därmed inte av denna MKN. Övriga 
kommuner ska emellertid sträva efter att begränsa buller.

Gällande riktvärden riskerar inte att överskridas vid föreslagen bostad.

Luft
Regeringen har fastställt MKN för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden fi nns för 
svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i 
utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljö. 
Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalitet. Planförslaget medför ytterst 
marginell trafi kökning lokalt men bedöms inte medföra någon försämring av utomhus-
luften.

Vatten
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst Mörbylånga - Borgholm, SE628596-
154217, kalkberg. Grundvattnet har god kemisk och kvantitativ status och kommer 
inte att påverkas av aktuellt planförslag. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
ledningsnät för vatten och spillvatten. Det fi nns inte några kända markföroreningar i 
området.

Dagvatten från området söderut mot diket som sedan för vattnet västerut mot ytvatten-
förekomsten S n Kalmarsunds kustvatten, SE564250-162500. Kustvattnet har måttlig 
ekologisk status. Den kemiska statusen är god (utan överallt överskridande ämnen). 
God ekologisk status ska uppnås 2027. Det största problemet bedöms vara övergöd-
ning. Inom planområdet är förutsättningarna för lokalt omhändertagande genom 
infi ltration mycket goda. Genom infi ltration sker även en viss rening av vattnet.

Genomförandet av planen bedöms inte leda till att MKN för vatten överträds, varken 
för grundvatten- eller ytvattenförekomster.
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Röd yta visar strandskyddsområde om 100 meter som återinträder för del av Isgärde 4:15. 

Områdesskydd 7 kap

Strandskyddsområde
I samband med att planförslaget vinner laga kraft upphör den gamla byggnadsplanen 
för det aktuella området, vilket innebär att strandskyddet återinträder med 100 meter 
från strandkant. Detta påverkar planområdets sydvästra del, som ligger ca 70-80 
meter från strandkanten. Nordöstra delen av planområdet ligger mer än 100 meter från 
strandkanten. Det innebär att en liten yta strandskydd återinträder inom planområdet. 
Plankartan förses därmed med administrativt område, a1, område där strandskydd 
upphävs.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strand-
områden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Byggnation av ett 
bostadshus inom planområdet motverkar inte strandskyddets syften. Genomförandet av 
planen hindrar inte allmänheten från att passera mellan strandlinjen och den nya bygg-
naden. Detta då det redan fi nns en gällande plan för bostadsbebyggelse i området som 
tillsammans med Strandstigen ligger mellan strandlinjen och planområdet, den gamla 
byggnadsplanen har dessutom säkrat fri passage för allmänheten längs strandlinjen. 

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. Planområdet påverkar inte all-
mänhetens tillgänglighet till strandlinjen då avskiljande väg och bebyggelse återfi nns 
väster om planområdet samt att allmänhetens tillträde till strandlinjen redan skyddats 
i gällande byggnadsplan. Det fi nns därmed särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
inom planområdet (7 kap 18 c § 2 st. MB).
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Det turkosmarkerade området visar dragningen av administrativt område a1, område där strandskydd 
upphävs.

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med 
omgivande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. Inom 
planområdet saknas element som omfattas av biotopskydd.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Rödlistan och Artskyddsförordningen
En hel del arter, främst växter, i planområdets närområde har rapporterats in i 
Artportalen. Inga arter har dock registrerats på det aktuella grönområdet, trots att det 
ligger i anslutning till en gata där många rör sig sommartid, vilket kan tolkas som 
att ytan inte setts som botaniskt intressant. Enligt artportalen (2019-12-11) har några 
fjärilar och fåglar (dock inga rödlistade) registrerats vid vägkanten vid planområdet, 
men fyndplatsen är angiven till en adress som ligger ca 200 meter sydost om punkten. 
Koordinaterna för punkten verkar därmed vara felaktiga. Pimpinellros (rödlistad RE) 
har registrerats längs en stig i tallskog i anslutning till befi ntliga fastigheter i norr. 
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Eftersom rosen växer i anslutning till trädgårdar kan den vara planterad. En vanlig 
skogsalm (rödlistad CR) står också i tallskogen i samma område. Backtimjan (rödlistad 
NT) växer i ett sandigt tallskogsbryn väster om Strandstigen. 

Checklistor

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Enligt PBL 4 kap 34 §  och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för kommunens 
ställningstagande görs en undersökning om detaljplanen medför betydande miljöpåver-
kan. Om undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas 
i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 13 februari 2020 har 
upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden den 14 
maj 2020 § 77 bedöms inte ett genomförande av detaljplanen medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
• I planområdets närhet fi nns naturlandskap med goda rekreations- och upp-

levelsemöjligheter. Detta kan förhoppningsvis bidra till att verka för en god hälsa 
för boende inom planområdet.

• Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga 
som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet. 

• Planen påverkar inte miljöer där barn och unga vistas.

• Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till samråd och 
beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och annonser. Kom-
munen vidtar inga extra åtgärder för särskilda gruppers möjlighet att delta i detta 
arbete.
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Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Annan än kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Enligt PBL (4 kap 7 § Plan- och bygglagen (PBL 2011:900) krävs särskilda skäl för 
en bestämmelse om enskilt huvudmannaskap, detta kan vara att området är avsett för 
bostadsbebyggelse som endast används under delar av året eller för att få en enhetlig 
förvaltning vid ny eller kompletterande detaljplaneläggning i ett område där det fi nns 
enskilt huvudmannaskap sedan tidigare. I gällande befi ntlig byggnadsplan för Stora 
Rör från 1957 fastställdes att all allmän platsmark i området hanteras med enskilt hu-
vudmannaskap. Byggnadsplanen för Stora Rör från 1957 syftar till att möjliggöra för 
en småskalig fritidshusbebyggelse med ett småskaligt vägnät vars syfte är att tillgäng-
liggöra privata fastigheter för sina respektive ägare. Strandstigen är en lågt trafi kerat 
ändgata och än idag används en stor andel av husen i området som fritidsboende. 
Den lilla del av Strandstigen som berörs i föreliggande plan anpassas administrativt 
till befi ntliga förhållanden i området. Särskilda skäl bedöms därmed föreligga för att 
annan än kommunen är huvudman för allmän platsmark. En administrativ bestämmelse 
om enskilt huvudmannaskap läggs till i plankartan. 

Kommunen ansvarar för vatten och spillvatten. E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är telenätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.

Ansvarsfördelning
Sökanden ansvarar för erforderliga fastighetsrättsliga åtgärder. 

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms vara klar hösten 2020. Sökanden avser att påbörja byggnation 
påföljande år. 

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Detaljplanen föranleder fastighetsbildning. Kvartersmark som är utlagd möjliggör att 
en ny fastighet kan bildas. Fastighetsbildningar ansöks och bekostas av exploatör. Den 
smala remsa mark som löper söder om fastigheterna Isgärde 4:63 och Isgärde 4:62 kan 
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genom att planläggas som kvartersmark med bostadsändamål regleras över i de befi nt-
liga fastigheterna. Detsamma gäller planens norra del, väster om Strandstigen, en del 
som skulle kunna regleras över till Isgärde 4:12. Fastigheten väster om planområdet, 
Isgärde 4:12, är tillkommen genom avsöndring. Fastighetsgränserna är därmed inte 
laga tillkomna och vid eventuell fastighetsreglering kommer gräns mot 4:12 att utgå. 

Avsikten är att endast en ny fastighet med syfte bostad ska tillkomma, däremot kan 
som tidigare nämnts delar av Isgärde 4:15 regleras till angränsande befi ntliga fastighe-
ter. Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek på 1500 kvm anges därför i planen.
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De rödmarkerade områdena visar vilka delar av fastigheten Isgärde 4:15 som genom att planläggas 
för bostadsändamål skulle kunna regleras över till angränsande fastigheter.

Servitut
Vid fastighetsbildning av fastighet för bostadsändamål löses samtidigt framtida möjlig-
het utfart för fastigheten Isgärde 4:63 genom att servitut bildas över fastigheten Isgärde 
4:15. Utfartsservitut föreslås bildas till förmån för Isgärde 4:63 för att tillgodose de 
servitut som bildades vid avstyckning av Isgärde 4:63 (lantmäteriakt 08-GLÖ-464). 
Här angavs att det avstyckade området öster om dåvarande grönområde på Isgärde 
4:15 har rätt att begagna grönområdet (Isgärde 4:15) för utfart för att via lokalgata nå 
allmän väg. Föreliggande detaljplaneförslag anger var detta utfartsservitut kommer bli 
beläget. 
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Enligt 4 kap 18 § PBL ska en detaljplanebestämmelse om områdets indelning i servitut 
eller liknande särskilda rättigheter vara förenlig med 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § första 
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Här anges att ”varje fastighet som nybil-
das eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar 
varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en 
lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastighe-
ten ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för 
vatten och avlopp”.

I och med att del av Isgärde 4:15 planläggs för bostadsändamål aktualiseras frågan 
om hur angränsande fastighet i öster, Isgärde 4:63, ska få tillgång vägar utanför sitt 
område. För att föreliggande detaljplan inte ska innebära en låsning för eventuell 
exploatering av grannfastigheten bedöms inrättande av område för utfartsservitut vara 
förenligt med vad som anges i 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § första stycket fastighetsbild-
ningslagen (1970:988) .
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Det orangemarkerade området visar dragningen 
av rättighetsområde a2, marken ska omfattas av 
servitut med rätt till infart till förmån för Isgärde 
4:63, som belastar Isgärde 4:15.

Det blåmarkerade området visar dragningen 
av u-område, markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som i väster mot vägen 
avser befintliga VA-ledningar och i söder avser 
tillkommande ledningar för såväl Isgärde 4:15 
som Isgärde 4:63.
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Markreservat för allmännyttiga ändamål
I och med att del av Isgärde 4:15 planläggs för bostadsändamål aktualiseras frågan 
om hur angränsande fastighet i öster, Isgärde 4:63, ska få tillgång till VA-nätet. För 
att föreliggande detaljplan inte ska innebära en låsning för eventuell exploatering av 
grannfastigheten bedöms inrättande av område för markreservat för underjordiska 
ledningar vara förenligt med vad som anges i 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § första stycket 
fastighetsbildningslagen (1970:988) .

Enligt 4 kap 18 § PBL ska en detaljplanebestämmelse om ledningsrätter som ska bildas 
även vara förenlig med 6 § ledningsrättslagen (1973:1144). Lag (2015:668). Här anges 
att ”Ledningsrätt får ej upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat 
sätt eller olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger 
de fördelar som kan vinnas genom den”.

De markreservat för allmännyttiga ändamål som utlagts för tillkommande VA-
ledningar i föreliggande detaljplan bedöms sammantaget gagna både Isgärde 4:15 och 
Isgärde 4:63, såväl som VA-huvudmannen. Detta då VA-huvudmannen därmed kan 
förse båda fastigheterna med anslutningspunkter till det kommunala VA-nätet på ett 
sätt som endast marginellt begränsar hur fastigheterna kan exploateras och användas. 
De höjdmässiga förutsättningarna bedöms också av VA-huvudmannen vara bäst 
lämpade för ändamålet. 

Vid exploatering av Isgärde 4:15 i enlighet med planen är det viktigt att hänsyn tas till 
de befi nltiga ledningar som fi nns i mark inom fastigheten. Dessa el- och VA-ledningar 
skyddas även genom u-område. Dessa bedöms inte försvåra för att fastigheten Isgärde 
4:15 exploateras och används i enlighet med föreliggande detaljplan. 

Huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar är kommunen. För elled-
ningar i mark som omfattas av u-område i föreliggande detaljplan är E ON huvudman. 

Planbestämmelsen för markreservat för allmännyttiga ändamål ger ingen rätt att 
använda området för avsett ändamål. Det är huvudmannen som ska förvärva rätt att 
använda markreservatet, detta görs normalt genom ledningsrätt. 
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Det grönmarkerade området visar dragningen 
av u-område, markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, som avser E ONs 
befintliga markledningar. Utöver dessa har E ON 
och Skanova även ledningar i mark placerade i 
Strandstigen.
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Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan är ca 103 000 kr och betalas av sökanden.

Kostnad för genomförande
Kostnader för erforderliga utredningar samt anslutning till kommunala ledningar, 
eventuella förändringar i infrastruktur och fastighetsbilning betalas av exploatören.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter 
anvisas av kommunens taxefi nansierade verksamhet.

Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrå-
das med respektive nätägare.

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget ger möjlighet till attraktivt och kustnära boende. Förändringarna innebär 
att en del av Isgärde 4:15 planläggs för byggnation av ett enbostadshus. I samband med 
detta ändras användningen från allmän platsmark, park eller plantering, till kvarters-
mark för bostäder och strandskyddet upphävs inom planområdet. Vidare säkras område 
för infart till förmån för fastigheten Isgärde 4:63 genom servitut belastande Isgärde 
4:15. Befi ntliga allmännyttiga ledningar i mark säkras genom markreservat (u-område) 
precis som möjligheten att ansluta till det kommunala VA-nätet för såväl Isgärde 4:15 
som Isgärde 4:63. Det blir också möjligt att reglera den remsa mark söder om Isgärde 
4:63 och Isgärde 4:62 för att uppgå i dessa fastigheter.



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-05-14  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Fredrik Mattias 

Nilsson 

2020-05-19 

11:21:19 

HANS-OVE 

GÖRTZ 

2020-05-19 

15:18:28 

   

 

§ 77 Dnr SBN 2020/000049  

Isgärde 4:15, del av - Ansökan om detaljplan. 
Miljöbedömning och granskning 
(EDP Vision 2018-792)  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 

fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 

platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 

omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhus-

bebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i 

sin utformning för att möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även 

att säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63. 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 

13 februari 2020, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 

medför en betydande miljöpåverkan.  

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Sammantaget bedöms inte planen medföra betydande miljöpåverkan. 

- Planens genomförande innebär att en mindre del av ett grönområde, en 

gräsyta, tas i anspråk för byggnation av ett enbostadshus. Planen bedöms 

medföra mycket liten påverkan på naturvärden samt mycket små risker 

för människors hälsa och miljön. Planen bedöms inte påverka 

kulturvärden, sociala värden eller materiella värden. 

- Planen bedöms på ett naturligt sätt komplettera befintlig bebyggelse i 

området. 

- Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. Planområdet är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen genom Strandstigen samt den 

bebyggelse som finns väster om Strandstigen. Det finns därmed skäl att 

upphäva strandskyddet inom planområdet (7 kap 18 c § st MB). 
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- Planförslaget bedöms endast marginellt öka trafiken i området. Det 

bedöms inte föreligga risk för överskridande av riktvärden för buller från 

vägtrafik. 

- Föreslagen prickmark i söder reglerar avståndet mellan ny bostad och 

ställverket i söder, för att minska risken för förhöjda magnetfält i 

bostaden. 

- Planen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för 

vatten. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018, § 166, om 

positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020, § 27, godkänna 

de 13 februari 2020 daterade handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 

2020, inget samrådsmöte har hållits. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2020. 

Samrådsredogörelse, daterad den 6 maj 2020. 

Plankarta, daterad den 14 maj 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 14 maj 2020. 

Checklista för miljöbedömning, daterat den 13 februari 2020. 

Checklista för sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver därför inte genomföras.  

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 6 maj 2020, 

godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna, daterade den 14 maj 2020 skickas på granskning.  

_____ 
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