
 

 

 
 
Socialnämnden 
 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2020-06-10 

 

  

 

  

 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 17 juni 2020 klockan 09:00 i Stora 

sammanträdesrummet på kommunkontoret i Mörbylånga för att 

behandla följande ärenden: 

Mathias Karlsson 

Ordförande 

 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

De ledamöter och ersättare som vill delta på mötet via Teams måste anmäla 

det till sekreteraren senast två (2) arbetsdagar innan mötet. 

Klockan  Föredragande 
09:10-09:30  Ärende 5, Anette Johansson, controller 

Ärenden 

1.  Val av justerare 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Anmälan av fattade delegeringsbeslut till Socialnämnden 2020 

Dnr 2020/000001  

4.  Meddelanden till socialnämnden 

Dnr 2020/000007  

5.  Ekonomisk uppföljning 2020 

Dnr 2019/000121  

6.  Samrådsinbjudan: Detaljplan för del av Isgärde 4:15 

Dnr 2020/000037  

7.  Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 

Dnr 2020/000067  
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Ärenden 

8.  Verksamhetsinformation  

Dnr 2020/000047  

- Omsorg om personer med funktionsvariation (OFV) 

- Information kring Covid-19  

- Sommar 2020 

- Information om verksamhetsplan och budget 2021 

- Återkoppling lokalförsörjningsplan 

- Hållbar plats 

- Vårdkön 

- Heltidsresan 

- Kontinuitet inom äldreomsorgen 

 

 

 



 



Från: Ylva Hartman Magnusson 
Skickat: den 25 maj 2020 10:20 
Till: Registrator 
Ämne: Information om granskning: Detaljplan för del av Isgärde 4:15. Mörbylånga 

kommun tom 2020-06-22 
Bifogade filer: Sändlista 18_792.pdf; Granskning Fastighetsförteckning_isgärde.pdf; 

Folder_isgärde_granskning.pdf 
 
Hej! 
 
Översänder härmed digital granskningsinbjudan. 
 
På grund av tunga filer bifogar jag enbart information om granskning och de filer vi inte kan publicera på 
nätet.  
Resterande handlingar hittar du på: https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-
detaljplaner/Detaljplaner/Del-av-Isgarde-415/ 
 
Vill du ha filerna via e-post eller som papperskopia är du välkommen att höra av dig. 
 
Hälsningar 
 
Ylva Hartman Magnusson 
Landskapsarkitekt 
Tfn direkt: 0485-478 46 
E-post: ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se  
  
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se 
 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Del-av-Isgarde-415/
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Del-av-Isgarde-415/
mailto:ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
http://www.morbylanga.se/


Mörbylånga kommun
Informerar om GRANSKNING

detaljplan för del av 

Isgärde 4:15
Diarienummer 2018-792

Tel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

Hur kan jag vara med och 
påverka? 
Vi ser gärna att du tar del av förslaget och 
delar med dig av dina synpunkter. 
Eventuella synpunkter på förslaget ska 
vara inlämnade senast den 22 juni 2020 
till:  

Mörbylånga kommun 
Plan och Bygg 
386 80 Mörbylånga  
eller till  
miljobygg@morbylanga.se.    

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För 
att kommunen ska kunna avgöra din rätt 
att överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen behöver du ange ditt namn 
och din fastighetsbeteckning. 
Mörbylånga kommun hanterar 
personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen. På kommunens hemsida 
finns mer information hur vi behandlar 
dina personuppgifter:  
www.morbylanga.se/personuppgifter 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
inom berörda fastigheter ombeds 
underrätta hyresgäster respektive 
bostadsrättsmedlemmar om 
detaljplaneförslaget. 

Kontakperson:
Ylva Hartman Magnusson 
ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
0485-478 46

Granskningstid: 

25 maj - 22 juni

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts bli sakägare till ett 
detaljplaneförslag för del av Isgärde 
4:15. Planområdet omfattar cirka 0,2 
hektar och är beläget  strax norr om före 
detta barnkoloniområdet i Stora Rör och 
gränsar i norr till Borgholms kommun.  

Planområdet gränsar till befintlig 
villa- och fritidshusbebyggelse och 
närområdet präglas av närheten till havet 
och naturområden med stora rekreativa 
värden.

Förslaget har varit ute på samråd, och 
de synpunkter som kom in i samrådet 
finns nu redovisade i handlingarna. 
Förslaget är nu ute på granskning med 
berörda sakägare, myndigheter och 
organisationer. Granskningens syfte är att 
förbättra kommunens kunskapsunderlag 
och ge grannar och myndigheter 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser 
om hur marken får användas och hur den 
får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt 
bindande handling och styrs av plan- och 
bygglagen (PBL). Allmänna intressen 
vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning och planen ligger sedan 
som grund för beslut om till exempel 
bygglov. 



Vad är syftet med   
planförslaget?

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 sommarhusbe-
byggelsen 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.

Mer information och fullständiga handlingar 
finns tillgängliga på: 
www.morbylanga.se/detaljplaner
Kommunkontoret i Mörbylånga, 
Trollhättevägen 4
Biblioteket i Färjestaden 

Vad innebär planförslaget?

Genomförandet av detaljplanen innebär 
anläggande av en bostadstomt på en 
klippt gräsyta som i dagsläget används 
som grönområde enligt gällande plan. 
Planområdets yta är endast 0,2 hektar, 
Planförslaget bedöms inte medföra några 
förändringar för landskapets orienterbarhet 
eller påverka upplevelsen av området, 
detta då planområdet närmast bildar en 
lucktomt  i ett befintligt bebyggt område. 
Den tillkommande bostadsfastigheten 
på cirka 2000 kvm passar storleks- och 
utformningsmässigt väl in i den befintliga 
fastighetsstrukturen i närområdet. 

Planbestämmelserna innebär att den framti-
da bebyggelsen anpassas till områdets 
struktur och gestaltning med en placering 
centralt på fastigheten samt en högsta 
nockhöjd på 6,5 meter med möjlighet att 
inreda vind. För att tillkommande bebyg-
gelse 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. 

I samband med att planförslaget vinner 
laga kraft upphör den gamla byggnads-
planen för det aktuella området, vilket 
innebär att strandskyddet återinträder med 
100 meter från strandkant. Det innebär 
att en liten yta strandskydd återinträder 
inom planområdet. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom planområdet då byggnation 
av ett bostadshus inom planområdet inte 
bedöms motverka strandskyddets syften. 
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Datum 

 
Dnr  

2020-05-25 
 
2018/792 

 
Samhällsbyggnad 
Ylva Hartman Magnusson, 0485-478 46 
ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detaljplan för del av Isgärde 4:15 
 
 

Härmed intygas att rubricerade ärende har skickats på granskning enligt 
Plan-och bygglagen 5 kap 11 § till nedanstående adresser. 

 
Digital information om granskning till följande: 

 
 Länsstyrelsen i Kalmar län kalmar@lansstyrelsen.se 

 Lantmäteriet registrator@lm.se 

 Kalmar Läns Museum liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se 

 Kalmarsundsregionens Renhållare stefan.gunnarsson@ksrr.se 

 E.on Elnät Sverige AB PBL@eon.se 

 TeliaSonera Skanova Access AB skanova-remisser-kalmar@skanova.se 

 Antidiskrimineringsbyrån sydost info@adbsydost.se 

 Borgholms kommun  

 Mörbylånga kommun  
 

Kommunstyrelsen 
 
registrator@morbylanga.se 

 
Kultur- och tillväxtnämnden 

 
registrator@morbylanga.se 

 
Socialnämnden 

 
registrator@morbylanga.se 

 
Utbildningsnämnden 

 
registrator@morbylanga.se 

 
Tillgänglighetsrådet, 

 
louise.kullman@morbylanga.se 

 
Räddningstjänst Öland 

 
jonas.martensson@oland.se 
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Datum 
 
Dnr 

 
Sida  

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
 
2020-05-25 

 
2018/792 

 
2(2) 

 
 
 
 
 

Information om granskning till följande: 

 

DHR Kalmar/Öland 
 

Sakägare och berörda grannar är blåmarkerade i kartan. Planområdet 
avgränsas av den röda linjen.  
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PLANBESTÄMMELSER
Följa nd e  g älle r inom  om råd e n m e d  ne d a ns tåe nd e  beteckning a r.
End a s t a ng ive n a nvänd ning  och utform ning  är tillåte n.
Där beteckning  s a kna s  g älle r be s täm m e ls e n inom  he la  pla nom råd e t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råd e s g räns
Använd ning s g räns
Eg e ns ka ps g räns
Ad m inis tra tiv g räns
Eg e ns ka ps g räns  och a d m inis trativ g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B Bos täd e r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
LO KALGATA Loka lg a ta, PBL 4 ka p. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
)—6,5 Hög s ta  nockhöjd  är 6,5 m ete r från m a rke ns  be fintlig a  höjd läg e , PBL 4

ka p. 11 § 1 st 1 p.
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@Ma rke n får inte  förs e s  m e d  byg g na d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
G27-45 Ta kvinke ln får va ra  m e lla n 27 och 45 g ra d e r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
)3,0 Hög s ta  byg g na d s höjd  är 3,0 m e te r för kom ple m e ntbyg g na d , PBL 4 ka p.

11 § 1 st 1 p.
e 4 200 Störs ta  byg g na d s a re a  är 200 m ² va ra v hög s t 150 m ² för huvud byg g na d

och hög s t 50 m ² för kom ple m e ntbyg g na d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
Utformning
f1 End a s t frilig g a nd e  villor, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
f3 Ta k s ka  utform a s  s om  s a d e lta k. Ta kkupor får täcka hög s t 1/3 av ta kets

läng d ., PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
Utförande
b1 End a s t källa rlös a  hus , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
Placering
p1 Huvud byg g na d  s ka  pla ce ra s  m ins t 4 m ete r från fa s tig he ts g räns .

Kom ple m e ntbyg g na d  s ka  pla ce ra s  m ins t 1 m ete r från fa s tig he ts g räns .,
PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 5 år från d e n d a g  pla ne n vinne r la g a  kra ft., PBL 4 ka p.
21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkre s e rvat för a llm ännyttig a  und e rjord is ka  le d ning a r. Kva rte rs m a rk,

PBL 4 ka p. 6 §
Strandskydd
a 1 O m råd e  d är s tra nd s kyd d  upphävs . Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 17 §

Rättighetsområden
a 2 Ma rke n s ka  om fa tta s  a v s e rvitut m e d  rätt till infa rt till förm ån för Is g ärd e

4:63 s om  be la s ta r Is g ärd e  4:15. Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 18 § 2 st 2 p.
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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till miljö- och byggnadsavdelningen senast den 15 mars 2020.

Synpunkter framförs skriftligen till: 
Miljö- och byggnadsavdelningen 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till:  
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta: 
Handläggare Ylva Hartman Magnusson 
e-post: ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se 
tel. 0485-478 46

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 Taxefinansierad verksamhet

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 finns 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-
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

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. 

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 figuren 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 tomt för bostadsbebyggelse genom omvand-
ling 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.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 7 §. 

--Samrådsbeslut i nämnd, februari 2020

--Granskningsbeslut i nämnd, april 2020 

--Godkännande i nämnd, juni 2020

--Antagande i kommunfullmäktige augusti 2020

--Laga kraft, september 2020

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, daterad den 13 februari 2020

--Planbeskrivning, daterad den 13 februari 2020

--Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 13 februari2020

--Checklista sociala konsekvenser, daterad den 13 februari 2020

--Aktuell grundkarta

--Aktuell fastighetsförteckning      

Läge och areal
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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 tomter 
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 hamn och 

Planområdet utblick mot nordost (överst) och sydväst mot Strandstigen samt anslutande bebyggelse.
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söderut till gamla barnkolonin. Söder om ställverket, cirka 100 meter från planområ-
det, återfinns 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, finns badplats, 
kafé och småbåtshamn. 

Vegetation och djurliv
Själva planområdet är artfattigt och består av plan gräsbevuxen mark. 

Fornlämningar
Det finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Stig som leder in i hassel- och ekskog ca 150 m söder om planområdet.
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på ca 3, 20 meter över nollplanet i RH 2000 men sluttar lätt mot 
söder där det i fastighetsgränsen även finns ett dike. Enligt SGU geologiska kartor 
består jordarten inom området av postglacial sand som har hög genomsläpplighet.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är obebyggt. En stor del av Stora Rör karaktäriseras av sommarhus-
bebyggelse och i planens närområde finns flera 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 återfinns en 
korsvirkesstuga med vasstak. Byggnaderna är friliggande och byggnadsarean varierar 
främst mellan 100-150 kvm. Tomterna i öster är mellan 1300 kvm upp till 2000 kvm. 

Befintlig kringliggande bebyggelse.
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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 finns 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 finns 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.



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Isgärde 4:15

Sida 11

Arbetsplatser och service
Det finns inga större arbetsplatser eller åretsrunt-service i området men under som-
maren finns kafé, restaurang och kiosk i närliggande Stora Rör. Cirka 5 kilometer 
söderut ligger Glömminge. Här finns skola, förskola och butiker, både sommar- och 
åretruntöppna. Ytterligare offentlig och kommersiell service finns 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 trafikerad ändgata utan genom-
fartstrafik. Gaturummet är småskaligt, grönt och lantligt. Strandstigen är asfalterad, 
anslutande vägar i närområdet är grusade. 

Gång- och cykelvägar
Ett nät av gångstråk finns i närområdet, målpunkter är framförallt Stora Rör och kusten 

Strandstigen leder till f d barnkolonin, numera Pensionat Strandhagen, där den tar slut.
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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 finns flera närtrafikhållplatser som trafikeras norrut och söderut flera gånger 
per dag i veckorna samt på lördagen. Närmaste närtrafikhållplats, Stora Rör hamn, 
ligger cirka 150 m från planområdet. 

Närmaste reguljära busshållplats, Tallhöjden,  finns cirka 1,5 km öster om planområdet 
längs väg 136 och trafikeras 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 finns inga dagvattenledningar i närheten. I planområdets södra gräns finns ett 
dike dit dagvatten kan avledas. Planområdet omfattas inte av något dikningsföretag. 
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Marken i området 
har hög genomsläpplighet och sluttar lätt söderut mot diket, det finns inga indikationer 
på stående vatten inom eller omkring planområdet.

E. ONs fördelningsstation söder om planområdet. 
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El och tele
E.On är nätägare och svarar för elförsörjningen. Markkablar löper utmed Strandstigens 
vägkant samt i planområdets östra gräns. Cirka 40 meter söder om planområdets södra 
gräns har E. ON en fördelningsstation som omgärdas av stängsel. En ledningsgata 
leder österut mot kommungränsen.

Skanova svarar för telekommunikationen i området. Ledningar finns i planområdets 
västra och norra del. Bredband finns utbyggt till samtliga telestationer i kommunen. 
Fiberutbyggnad är planerad i området. 

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation finns i Rälla, 
cirka 4 kilometer norr om planområdet. 

Befintlig bebyggelse värms med individuella lösningar.

Karta från SGU visar markens genomsläpplighet.
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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 finns inga tecken på återkommande översvämning eller stående 
vatten. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar lätt mot ett dike i söder.

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 finns vegetation som dämpar vindar samt alstring av värme och 
i området finns få hårdgjorda ytor. 

Skred och erosion
Risken för ras, skred och erosion är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande 
jordarter och den flacka eller lätt sluttande topografin.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området.

Radon
Området ligger inom lågriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU.

Trafik
Strandstigen som går längs planområdet är en lågt trafikerad ändgata utan genomfarts-
trafik. 

Buller
Det finns inga större vägar och ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i 
området.
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Förändringar

Natur

Landskap
Genomförandet av detaljplanen innebär anläggande av en bostadstomt 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 befintligt bebyggt område. Den tillkommande bostads-
fastigheten på cirka 2000 kvm passar storleks- och utformningsmässigt väl in i den 
befintliga 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 planom-
rådet. Inga ingrepp kommer att göras i det sandiga skogsbrynet nordväst om planom-
rådet, där backtimjan noterats. Planen medför heller inga ingrepp längs den stig som 
leder genom tallskogen i norr, på andra sidan befintliga bostadstomter, där pimpinellros 
och skogsalm noterats. Planområdet består idag av en gräsyta. Planens genomförande 
kan också medföra positiva effekter för naturvärden genom t.ex. plantering av blom-
mande träd och buskar. Det kommer troligtvis finnas en gräsmatta på tomten även efter 
planens genomförande, även om den kan behöva nyanläggas.
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Vattenområden
Planförslaget påverkar inte användningen av vattenområden eller tillgängligheten till 
desamma. Det öppna diket bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Fornlämningar
Det finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

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 befintliga 
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. 

Kulturhistoria
Planförslaget bedöms inte påverka den kulturhistoriska miljön utan på ett naturligt sätt 
komplettera befintlig 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 befintliga bostadstomter.

Infart från Strandstigen iordningställs. Gällande lagstiftning reglerar utformningen av 
bostäder gällande tillgänglighet.

Bostäder
Planförslaget reglerar skala och läge på tillkommande bostadsbebyggelse så att den 
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anpassas till befintlig 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. Ett område avsätts för att kunna bilda servitut med rätt till infart för Isgärde 4:63.

Gatunät
Planen föreslår inga förändringar avseende gatunätet.

Gång- och cykelvägar
Planen föreslår inga förändringar avseende gång- cykelvägar.

Kollektivtrafik
Planen föreslår inga förändringar avseende kollektivtrafiken.

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 befintliga 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. Befintliga 
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 
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i vägkant men till viss del även öster om vägen. För att skydda befintliga ledningar 
förses marken med u-område. För att möjliggöra för en framtida vattenförsörjning till 
fastigheten Isgärde 4:63 öster om planområdet avsätts också ett 4 m brett u-område i 
planens södra kant.

Fastigheten kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten. 

Dagvatten
Diket i söder avvattnar området. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar lätt mot 
diket där infiltration sker innan dagvattnet når recipienten Kalmarsund. 

El och tele
Ny bebyggelse ansluts till befintligt el- respektive telenät. E ON svarar för elförsörj-
ningen i området och ledningar finns förlagda utmed Strandstigen samt i planområdets 
östra kant. För att skydda dessa ledningar förses marken med u-område för underjor-
diska ledningar. 

Söder om planområdet finns 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 
mark till fördelningsstationen blir då cirka 45-50 m. Detsamma gäller angränsande 
fastigheter i befintlig plan.

Skanova svarar för telekommunikationen. En teleledning går längs med Strandstigen 
och i planområdets nordligaste del, dessa skyddas genom u-område i de fall de före-
kommer på kvartersmark.

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 effektivt 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.

Skred och erosion
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse. Frågan 
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ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området. 

Radon
Området ligger inom lågriskområde för gammastrålning, uran, enligt SGU.

Trafik
Strandstigen som går längs planområdet är en lågt trafikerad ändgata utan genomfarts-
trafik. Planförslaget bedöms bara marginellt påverka trafiken i området.

Buller
Det finns inga större vägar och ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i 
området. Planförslaget bedöms inte påverka detta.

Utdrag ur kommunens översiktsplan. Den röda ringen visar planområdets läge.
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

--stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

--stå i konflikt 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 finns idag ingen utbyggd cykelväg men vägen är relativt lågt trafikerad 

F6

F6

F230

Omgivande detaljplaner samt blått område som visar pågående planarbete på Isgärde 4:74.
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och kan fungera för blandtrafik. Längre norrut behöver genomfartsvägar för cykel- och 
gångtrafik skapas för att leda cykelvägen vidare upp mot Ispeudde och Störa Rör. De 
delsträckor där framkomligheten för cyklister idag är begränsad eller obefintlig 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 samfinansiering med Borgholms 
kommun av vissa delsträckor i den norra kommundelen. 

n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör

Utmed hela nordvästra kuststräckan finns stora sammanhängande områden med kust-
nära lövskog. Framför allt är det ädellövskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet.
Skogen är på många ställen flerskiktad. I samband med eventuella exploateringar 
i kustnära lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa bevarandet av 
befintliga naturvärden. De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga natur- 
och upplevelsevärden. På platser där ek och gran växer tillsammans finns 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 platsspecifika ställningstagandena finns 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 befintliga områdets karaktär och kulturvärden.

Planområdet är i övrigt inte utpekat i översiktplanen och därmed kan planförslaget inte 

Utdrag ur gällande byggnadsplan för Stora Rör (F6). Markering visar planområdet för Isgärde 4:15.



Samrådshandling 
Detaljplan för del av Isgärde 4:15

Sida 23

sägas ha stöd i densamma.

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.

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 finns 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.

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 befintlig 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.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.
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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 finns 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 trafikökning lokalt men bedöms inte medföra någon försämring av utomhus-
luften.

Röd yta visar strandskyddsområde om 100 meter som återinträder för del av Isgärde 4:15.
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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 finns 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 
infiltration mycket goda. Genom infiltration sker även en viss rening av vattnet.

Genomförandet av planen bedöms inte leda till att MKN för vatten överträds, varken 
för grundvatten- eller ytvattenförekomster.

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.

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 finns 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 återfinns 
väster om planområdet samt att allmänhetens tillträde till strandlinjen redan skyddats 
i gällande byggnadsplan. Det finns därmed särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
inom planområdet (7 kap 18 c § 2 st. MB).

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.
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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 befintliga tomter i norr. 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 2020-02-13 har upprättats och 
bifogas planförslaget. Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför 
en MKB inte behöver upprättas.

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 finns 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 möj-lighet att delta i detta 
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arbete.

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 finns. 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.  
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 sommaren 2020. Sökanden avser att påbörja byggnation 
när detaljplanen vunnit laga kraft. 

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 genom att planläggas som kvartersmark med bostadsändamål regleras över i de 
befintliga fastigheterna.

Servitut
Vid fastighetsbildning av tomt för bostadsändamål löses samtidigt framtida möjlighet 
till VA-anslutning och utfart för fastigheten Isgärde 4:63 genom att servitut bildas över 
fastigheten Isgärde 4:15.

Ekonomiska åtgärder
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Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan är ca 136 000 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 taxefinansierade 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 och VA-försörjning till fastigheten 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.
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Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 

undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 

checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 

eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 

indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 

för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 

nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 

störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 

bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 

miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 

tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 

bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 

av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 

miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 

checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 

motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 
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. 

Sammanvägd bedömning 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering [miljö- och hälsoskydd, biologi, ekologi, byggnadsantikvarisk 

kompetens, miljöplanering] har medverkat i arbetet.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 

ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 

eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 

göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9


Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 

gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 

är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-

verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 x 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 

av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 

ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 x 

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 

strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 

syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  x 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  x 

2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 

att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 

7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 

tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 

förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 

kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 x 

 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K4P35
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K5P7a
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K9P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobedomningsforordning-2017966_sfs-2017-966#P2
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7P27
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 

 

Beskrivning Stora Rör ligger vid kanten av Kalmarsund där sundet är som smalast. Före 

Ölandsbrons öppnande fanns en färjeförbindelse från Stora Rör till Revsudden. 

Söder om planområdet finns det f d barnkoloniområdet som skapades av 

Majblommeföreningen på 1930-talet. 

 

Planområdet är obebyggt. Omkringliggande bebyggelse domineras av enfamiljshus i 

1-1,5-plan med faluröd träfasad. Nordost om planområdet återfinns en 

korsvirkesstuga med vasstak. Exploateringsgraden är låg och husen placerade mitt 

på fastigheterna. Fastigheterna avgränsas ofta av staket eller träd- och buskridåer. 

 

Det finns inga kända fornlämningar i området. 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planförslaget bedöms inte påverka den kulturhistoriska miljön utan på ett naturligt 

sätt komplettera befintlig bebyggelse i området. Planförslaget reglerar skala, 

formspråk och läge på tillkommande bostadsbebyggelse så att den anpassas till 

befintlig bebyggelse och dess karaktär. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planförslaget bedöms inte påverka områdets kulturvärden. 

 

  



 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

☒Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  

 

Beskrivning Planområdet utgörs av en klippt gräsyta som är grönområde (park eller plantering) 

enligt gällande byggnadsplan från 1957. Gräsmarken har en tät grässvål och saknar 

öppna sandiga ytor. Vissa somrar har gräset tagits till vara då det varit ont om foder 

till djur. En liten ek växer i kanten mot gatan. 

 

Längs södra fastighetsgränsen går ett öppet dike som leder ut i sundet i väster. Diket 

omfattas inte av biotopskydd då det ligger inom område planlagt för bebyggelse. 

Öppna diken är dock alltid av värde att bevara för biologisk mångfald. Längs diket 

växer björk, al och sly av hassel och lönn. Det finns också inslag av buskage i form 

av hagtorn, björnbär. Ca 100 meter söder om planområdet återfinns det kustnära 

lövskogsområde som löper från brofästet till Stora Rör och är utpekat i 

översiktsplanen som värdefullt. 

 

 
 

En hel del arter, främst växter, i planområdets närområde har rapporterats in i 

Artportalen av botaniskt intresserade personer. 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 

http://artfakta.artdatabanken.se/


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 befintliga tomter i norr. 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. 

 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 

påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 

☒Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 

Beskrivning Öland omfattas av strandskydd 300 meter från strandkanten. I gällande 

byggnadsplan från 1957 är strandskyddet upphävt.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Genomförandet av detaljplanen innebär anläggande av en bostadstomt på en klippt 

gräsyta som i dagsläget används som grönområde enligt gällande plan. Gräsytan 

kan ha vissa naturvärden om den tillåts växa upp och blomma, men gällande 

detaljplan är äldre och det finns ingen skötselplan för grönområdet. Planområdets yta 

är endast 0,2 hektar, vilket är en liten del av den totala ytan som utgörs av 

grönområde enligt gällande plan. 

 

Exploateringen påverkar inte de rödlistade arter som noterats i närheten. Inga 

ingrepp kommer att göras i det sandiga skogsbrynet väster om gatan, där backtimjan 

noterats. Planen medför heller inga ingrepp längs den stig som leder genom 

tallskogen i norr, på andra sidan befintliga bostadstomter, där pimpinellros och 

skogsalm noterats.  

 

Planens genomförande kan också medföra positiva effekter för naturvärden genom 

t.ex. plantering av blommande träd och buskar. Det kommer troligtvis finnas en 

gräsmatta på tomten även efter planens genomförande, även om den kan behöva 

nyanläggas. 

 

Det öppna diket bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

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 södra del, som ligger ca 70-80 meter 

från strandkanten. Nordöstra delen av planområdet ligger mer än 100 meter från 

strandkanten. Den del av planområdet som ligger väster om Strandvägen ligger 

utanför strandskyddat område. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13


 

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. Planområdet påverkar inte 

allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen då avskiljande väg och bebyggelse 

återfinns väster om planområdet samt att allmänhetens tillträde till strandlinjen redan 

skyddats i gällande byggnadsplan. Det finns därmed särskilda skäl att upphäva 

strandskyddet inom planområdet (7 kap 18 c § 2 st. MB). 

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 

strandområden 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 byggnaden. Detta då det redan finns 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. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Planområdet bedöms ha vissa naturvärden, men sakna högre naturvärden. Planen 

bedöms medföra mycket liten påverkan på områdets naturvärden. Planen kan även 

medföra positiva effekter för områdets naturvärden. 

  
  



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 

Beskrivning Planområdet utgörs av ett grönområde (park eller plantering) enligt gällande 

byggnadsplan från 1957. Aktuell del utgör en mindre del av gällande byggnadsplans 

totala grönområde. Den öppna gräsytan används av kringboende i liten omfattning, 

t.ex. rastning av hundar.  

Planområdet ligger i anslutning till lättillgängliga naturmarker och strövområden och 

närheten till Kalmarsund är en stor tillgång. Det kustnära lövskogsområdet har ett rikt 

nät av stigar och skogsvägar. I Stora Rör, ett par hundra meter norr om planområdet, 

finns badplats, kafé och småbåtshamn. 

 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planens genomförande innebär att en mindre del av ett grönområde, gräsytan, tas i 

anspråk för byggnation av ett enbostadshus. Det bedöms inte medföra påverkan på 

områdets sociala värden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra påverkan på sociala värden.  

 

 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7


Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 

planen. 

Övriga materiella värden: 

 

☒Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 

fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☒Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 

Beskrivning På grönområdet söder om planområdet finns ett ställverk ägt av E ON. Ställverket 

nås via Akaciastigen som löper i öst-västlig riktning mellan Strandstigen och 

Rörsbergsvägen. 

 

Ledningar för vatten och spillvatten finns längs Strandstigen, längs kanten och delvis 

inom planområdet. 

 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Genomförandet av planen kommer inte att påverka ställverket eller tillfartsvägen till 

ställverket. 

Genomförandet av planen kommer inte heller att påverka ledningarna för vatten och 

spillvatten som löper längs Strandstigen. Fastigheten kommer att ansluta till 

ledningarna. Planen säkerställer att byggnation inte får ske så nära ledningarna att 

de riskerar att skadas eller försvårar underhåll. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte medföra någon påverkan på materiella värden. 

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 

till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 

av planen.   

☒Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 

värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☒Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 

Beskrivning Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. 

Havsnivån förväntas stiga. Det innebär en ökad risk för översvämningar. 

Medeltemperaturen förväntas öka och värmeböljor som kan vara farliga för 

människors hälsa bli vanligare. Långa perioder utan nederbörd och med hög värme 

kommer förlänga perioder av torka. Vinden väntas också förstärkas. Enligt 

ställningstagande i gällande översiktsplan: 

- I samband med planläggning ska kommunen alltid vidta åtgärder som 

förebygger framtida klimatpåverkan 

- Kartläggning av klimatrisker, främst risk för översvämning, negativa 

värmeeffekter och risk för människors hälsa ska alltid göras i samband med 

planläggning 

För att arbeta strategiskt med klimatanpassning av den fysiska miljön ska följande 

åtgärder alltid vidtas i samband med planläggning: 

- Trädplantering för att ge skugga 

- Minimera andelen hårdgjorda ytor 

- Multifunktionella ytor 

 

Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av postglacial sand, 

som har hög genomsläpplighet. Marken inom planområdet är relativt plan och sluttar 

svagt mot diket i söder. Risken för ras, skred och erosion är allmänt låg i kommunen, 

till följd av dominerande jordarter och den flacka eller lätt sluttande topografin. 

Området ligger inom lågriskområde för markradon enligt översiktlig karta från SGU 

 

Strandstigen som går längs planområdet är en lågt trafikerad ändgata utan 

genomfartstrafik som leder förbi ett tiotal bostads/fritidshus. Det finns inga större 

vägar och ingen störande verksamhet eller annan bullerkälla i området. 

 

E ON har ett ställverk strax söder om planområdet. Kring kraftledningar uppstår 

magnetfält. De är starkast närmast källan, men styrkan avtar snabbt med avståndet.  

Strålsäkerhetsmyndigheten m.fl. myndigheter rekommenderar att undvika att placera 

nya bostäder nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.  

 

 



Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 

antas påverkas av planen. 

☒Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☒Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

 

Beskrivning Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Mörbylånga – Borgholm 

SE628596-154217 som omfattar området väster om landborgskanten mellan 

Mörbylånga och Borgholm. Kvantitativ och kemisk status bedöms som goda.  

 

Planområdet avvattnas mot Kalmarsund som omfattas av kustvattenförekomsten S n 

Kalmarsund SE564250-162500. Den ekologiska statusen bedöms vara måttlig och 

den kemiska statusen god (förutom överallt överskridande ämnen). Miljöproblemen 

bedöms vara övergödning och miljögifter. God ekologisk status ska uppnås 2027. 

 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Planförslaget medger endast en byggrätt och andelen hårdgjorda ytor ökar endast 

marginellt. Utifrån markens goda genomsläpplighet bedöms planens genomförande 

inte medföra ökad översvämningsrisk. Planområdet ligger på en höjd av ca 3,5 meter 

över havet vilket är tillräckligt högt för att det inte ska föreligga risk för översvämning 

till följd av stigande havsnivå, enligt prognos från SMHI.  

 

Bevarande av trädridåer ger goda förutsättningar för ett bra lokalklimat. För att 

minska risken för stormfällen bör så många träd som möjligt längs diket i söder 

bevaras. 

Risken för skred och erosion bedöms inte öka av planens genomförande. 

 

Planförslaget bedöms endast marginellt öka trafiken i området. Det bedöms inte 

föreligga risk för överskridande av riktvärdena för buller från vägtrafik, eftersom 

trafiken på Strandstigen är mycket begränsad. Plankartan reglerar dessutom 

avståndet mellan vägen och nytt bostadshus genom prickmark. 

 

Föreslagen prickmark i söder reglerar avståndet mellan ny bostad och ställverket i 

söder, för att minska risken för förhöjda magnetfält i bostaden. Det medför att 

avståndet mellan bostadshus och ställverk blir ungefär detsamma som på 

närliggande tomter enligt gällande plan för området.  

 

Planen bedöms inte leda till någon påverkan på grundvattnet och bedöms därmed 

inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för grundvatten. Fastigheten 

ska ansluta till kommunalt vatten och spillvatten. Någon påverkan på 

kustvattenförekomsten är inte att förvänta då planen inte leder till uppkomst av 

förorenat dagvatten och fastigheten ska ansluta till kommunalt spillvatten. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
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Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Planens genomförande bedöms innebära mycket små risker för människors hälsa 

eller för miljön. 

 

 

  



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra betydande påverkan på kulturvärden, naturvärden, 

sociala värden eller materiella värden. Planen bedöms inte heller medföra betydande 

risker för människors hälsa eller miljön. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja  

Bedömning Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
 

Planen bedöms inte påverka kulturvärden, sociala värden eller materiella värden. 

 

Planområdet bedöms ha vissa naturvärden, men sakna högre naturvärden. Planen 

kan även medföra positiva effekter för områdets naturvärden.  

 

Planen bedöms medföra mycket små risker för människors hälsa eller för miljön. 

 

 

 

 

 



Motiverat ställningstagande 

Sammantaget bedöms inte planen innebära 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. 

 

Planförslaget bedöms på ett naturligt sätt komplettera befintlig bebyggelse i området.  

 

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. Planområdet är väl avskilt från området 

närmast strandlinjen genom Strandvägen samt den bebyggelse som finns väster om Strandvägen. 

Det finns därmed skäl att upphäva strandskyddet inom planområdet (7 kap 18 c § 2 st. MB). 

 

Planförslaget bedöms endast marginellt öka trafiken i området. Det bedöms inte föreligga risk för 

överskridande av riktvärdena 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. 

 

 

 

  



 

Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 

 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 

 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  

 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  

 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 

Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  

 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  

 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  

 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 

 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
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https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
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 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv  

 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  

 Skyddade marina områden enligt OSPAR  

 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 

Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 

klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 

 Tysta områden 

 Turistdestinationer 

 Mötesplatser 

 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  

 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 

 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Landskapsbildskyddsområde  

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  

 Världsarv 

 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 

 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 

 Ängs- och betesmark (jordbruk) 

 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 

 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 

 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 

 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 

båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 

tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 

avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 

erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  

 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  

 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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Detaljplan för Isgärde 4:15 

 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning uttrycker 

tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter 

och ansvar på olika samhällsområden. 

barnkonventionen  

Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men 

också att barn har speciella behov av skydd och stöd.  

brottsförebyggande rådets principer  

Principer för brottsförebyggande stadsplanering. 

jämlikhet  

Jämlikhet betyder att alla individer, oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

delaktighet och inflytande 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med 

jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till 

delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

fysisk aktivitet 

Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att 

samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. 

 

Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 

medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och 

kunskapsunderlag 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.  
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Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbe-

byggelse genom omvandling av allmän platsmark till kvarters-

mark med bostadsändamål. 

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och 

sommarhusbebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkom-

mande 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. 

Planområdet 

 



 Detaljplan för del av Isgärde 4:15 3 (7) 
 CHECKLISTA SOCIALA KONSEKVENSER 
 Dnr: 18-792 
 2020-02-13 

  

 

 

  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

Tillgängligheten avseende den 

fysiska miljön innebär att se till 

att fysiska hindren minimeras. 
ja 

 
 

Gällande bygglagstiftning 

reglerar. 

Bereds tillgänglighet vid och i 

kommunala byggnader och 

andra offentliga lokaler? 
 

nej 
 

Anpassas arbetsplatser med 

hänsyn till anställda med 

funktionsnedsättning? 
 

nej 
 

Bereds tillgänglighet vid och i 

fritids-, service- och 

handelsanläggningar? 
 

nej 
 

Sker samverkan med Kalmar 

länstrafiken vad gäller 

kollektivtrafiksystemet?  
ja 

 
Närtrafikhållplats ligger ca 

150 meter från planområdet. 

Samråd sker med KLT. 

Har människor med 

funktionsnedsättning varit 

delaktiga och haft inflytande 

över hur kommunens insatser 

utformas. 

ja 
 

Tillfälle att lämna synpunkter 

kommer att ges i form av 

samrådsutskick. Bland annat 

genom DHR, De 

handikappades riksförbund. 

 

 
 

 

 

 

 

Barnkonventionen 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Sker väsentlig påverkan eller 

berörs miljöer där barn och 

ungdomar vistas.  

 nej 
 

Påverkas barns och ungdomars 

hälsa? 
 nej  

Påverkas barns och ungdomars 

sociala liv och utveckling? 
 nej  

Påverkas barns och ungdomars 

känslo- och beteendemässiga 

utveckling? 

 nej 
 

Påverkas barns och ungdomars 

möjlighet att klara sig själva? 
 nej 

 

Påverkas barns och ungdomars 

utbildning, boende, ekonomi 

och säkerhet? 

 nej 
 

Ges barn möjlighet att påverka 

genom att lämna synpunkter? 

ja  

Tillfälle för allmänheten, 

inklusive barn, att lämna 

synpunkter kommer att ges i 

form av samrådsutskick. 

Omyndig persons synpunkter i 

ett tidigt skede ger dock inte 

besvärsrätt senare i processen.  

Beaktas barns behov av särskilt 

stöd i planarbetet? 
 nej  

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar planen klara 

rumsliga ansvarsförhållanden? ja  
Planen pekar ut kvartersmark 

som är privatägd och allmän-

platsmark i form av väg. 

Skapar planen förutsättningar 

för befolkade rum? 
ja  Planen kan medföra en liten 

ökning av boende i området. 

Skapas tillräcklig synlighet?  
ja  

De offentliga rummen, som 

väg, bör vara upplysta. Ljuset 

behöver inte vara särskilt 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

starkt, bara det är jämnt förde-

lat, utan bländningar och 

mörka fält.  

Sker samråd med kommunens 

Brottsförebyggande råd? 

ja 

 
 

Tillfälle att lämna synpunkter 

kommer att ges i form av sam-

rådsutskick. 

Jämlikhet 

Ges samma möjligheter och 

rättigheter för alla grupper i 

samhället att påverka 

planförslaget? 

 nej Lagen föreskriver att samråd 

ska ske med alla berörda.  

Planhandlingarna är inte 

lämplighetsprövade för alla 

grupper i samhället. Personer 

med svårigheter att förstå 

svenska språket eller som har 

funktionsnedsättning i 

språkförståelse eller syn kan 

ha problem med att ta del av 

dokumenten.  

Påverkar planförslaget 

möjligheten att hålla ett 

tillräckligt och väl lokaliserat 

utbud av social service? 

 nej  

Bidrar lokaliseringen till att ge 

de offentliga rummen ett 

mångsidigt socialt liv? 

 nej  

Finns tillräckliga möjligheter 

för att röra sig med kollektiva 

färdmedel, till fot eller på 

cykel? 

ja  Närmast närtrafikhållplats 

ligger ca 150 meter norr om 

föreslaget planområde. 

Området lämpar sig mycket 

väl för fotgängare och 

cyklister. 

Kan bostadsutbudet tillgodose 

ett utbud av differentierade 

boendeformer? 

 nej Planen medger endast byggrätt 

för ett enbostadshus. 

Delaktighet och inflytande 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Hålls dialogmöten med berörda 

intressenter och allmänhet tidigt 

i beslutsprocessen?  nej 

Samrådsutskick sker till alla 

berörda samt myndigheter och 

organisationer. Dessutom an-

nonseras om utskick av plan-

handlingar i alla lokala dags-

tidningar.  

Sker samverkan med det lokala 

föreningslivet? 

ja  

Samrådsutskick sker till alla 

berörda samt myndigheter och 

organisationer. Dessutom an-

nonseras om utskick av plan-

handlingar i alla lokala dags-

tidningar.  

Sker samråd med barn och 

unga, handikapp- och 

pensionärsorganisationerna? ja  

Samrådsutskick sker till alla 

berörda samt myndigheter och 

organisationer. Dessutom an-

nonseras om utskick av plan-

handlingar i alla lokala dags-

tidningar.  

Hålls öppen temadebatt eller 

tema diskussion i nämndens 

regi? 

 nej 
Planen bedöms vara av litet 

intresse för allmänheten. 

Är ärendet initierat av ett 

medborgarförslag? 
 nej  

Har ärendet diskuterats i 

presidiemöte med annan 

nämnd? 

 nej 
 

Fysisk aktivitet 

Ges förutsättningar för en ökad 

fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. 

 nej I planområdets närhet finns 

naturlandskap med goda 

rekreations- och 

upplevelsemöjligheter. Detta 

kan förhoppningsvis bidra till 

att verka för en god hälsa för 

boende inom planområdet. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Bör kontakt tas med 

kommunens 

folkhälsosamordnare? 

 nej  

 

 

 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

 

˗ I planområdets närhet finns 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 genomfö-

randefråga 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 sam-

råd och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och 

annonser. Kommunen vidtar inga extra åtgärder för särskilda gruppers 

möjlighet att delta i detta arbete. 
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Mörbylånga kommun
Informerar om SAMRÅD

detaljplan för del av 

Isgärde 4:15
Diarienummer 2018-792

Tel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

Hur kan jag vara med och 
påverka? 
Vi ser gärna att du tar del av förslaget och 
delar med dig av dina synpunkter.
Eventuella synpunkter på förslaget ska 
vara inlämnade senast den 30 mars 2020 
till: 

Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga 
eller till 
miljobygg@morbylanga.se.   

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För 
att kommunen ska kunna avgöra din rätt 
att överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen behöver du ange ditt namn 
och din fastighetsbeteckning.
Mörbylånga kommun hanterar 
personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen. På kommunens hemsida 
fi nns mer information hur vi behandlar 
dina personuppgifter: 
www.morbylanga.se/personuppgifter 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
inom berörda fastigheter ombeds 
underrätta hyresgäster respektive 
bostadsrättsmedlemmar om 
detaljplaneförslaget. 

Kontakperson:
Ylva Hartman Magnusson
ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
0485-478 46

Samrådstid:

2 mars - 30 mars

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts bli sakägare till ett 
detaljplaneförslag för del av Isgärde 
4:15. Planområdet omfattar cirka 0,2 
hektar och är beläget  strax norr om före 
detta barnkoloniområdet i Stora Rör och 
gränsar i norr till Borgholms kommun. 

Planområdet gränsar till befi ntlig 
villa- och fritidshusbebyggelse och 
närområdet präglas av närheten till havet 
och naturområden med stora rekreativa 
värden.

Förslaget är nu ute på samråd med 
berörda sakägare, myndigheter och 
organisationer. Samrådets syfte är att 
förbättra kommunens kunskapsunderlag 
och ge grannar och myndigheter 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser 
om hur marken får användas och hur den 
får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt 
bindande handling och styrs av plan- och 
bygglagen (PBL). Allmänna intressen 
vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning och planen ligger sedan 
som grund för beslut om till exempel 
bygglov. 



Vad är syftet med   
planförslaget?

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 sommarhusbe-
byggelsen 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.
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0100 255075
Meter

Skala 1:1000 (A2)

Dnr:18/792

GRUNDKARTA över del av Isgärde 4:15.
Mörbylånga registerområde och kommun

Översikt

1:10 000

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,

2020-01-07

Anders Andersson                                      
Planarkitekt                           
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386 80 Mörbylånga
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Skala:

 Planskede

2020-02-13SBN

1:500

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

BBostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
LOKALGATALokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
)—6,5

Högsta nockhöjd är 6,5 meter från markens befintliga höjdläge, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
G27-45Takvinkeln får vara mellan 27 och 45 grader, 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.

e4 200Största byggnadsarea är 200 m² varav högst 150 m² för huvudbyggnad
och högst 50 m² för komplementbyggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1Endast friliggande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f3Tak ska utformas som sadeltak. Takkupor får täcka högst 1/3 av takets

längd., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utförande
b1Endast källarlösa hus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering
p1Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap.
21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark,
PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd
a1Område där strandskydd upphävs. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Rättighetsområden
a2Marken 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.

Mer information och fullständiga handlingar 
finns tillgängliga på: 
www.morbylanga.se/detaljplaner
Kommunkontoret i Mörbylånga, 
Trollhättevägen 4
Biblioteket i Färjestaden 

Vad innebär planförslaget?

Genomförandet av detaljplanen innebär 
anläggande av en bostadstomt på en 
klippt gräsyta som i dagsläget används 
som grönområde enligt gällande plan. 
Planområdets yta är endast 0,2 hektar, 
Planförslaget bedöms inte medföra några 
förändringar för landskapets orienterbarhet 
eller påverka upplevelsen av området, 
detta då planområdet närmast bildar en 
lucktomt  i ett befintligt bebyggt område. 
Den tillkommande bostadsfastigheten 
på cirka 2000 kvm passar storleks- och 
utformningsmässigt väl in i den befintliga 
fastighetsstrukturen i närområdet. 

Planbestämmelserna innebär att den framti-
da bebyggelsen anpassas till områdets 
struktur och gestaltning med en placering 
centralt på fastigheten samt en högsta 
nockhöjd på 6,5 meter med möjlighet att 
inreda vind. För att tillkommande bebyg-
gelse 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. 

I samband med att planförslaget vinner 
laga kraft upphör den gamla byggnads-
planen för det aktuella området, vilket 
innebär att strandskyddet återinträder med 
100 meter från strandkant. Det innebär 
att en liten yta strandskydd återinträder 
inom planområdet. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom planområdet då byggnation 
av ett bostadshus inom planområdet inte 
bedöms motverka strandskyddets syften. 
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Granskning av socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete.   

Vi instämmer i den revisionella bedömning som framgår i bifogad rapport. 

Revisorerna emotser ett svar från socialnämnden och kommunstyrelsen på 

rapportens bedömningar senast den 20 augusti 2020. 

Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare samt regler om skyddsombudens verksamhet. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet avser arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Kommunen som arbetsgivare är vidare skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) 

som innebär att riskkällor i arbetet ska identifieras och en handlingsplan ska upprättas för de risker 

som inte kan elimineras direkt och i efterhand ska det kontrolleras att åtgärderna vidtagits. Från 

den 31 mars 2016 gäller även föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

De förtroendevalda revisorerna i Mörbylånga kommun, har utifrån en bedömning av risk- och 

väsentlighet funnit det angeläget att granska det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 

socialnämndens verksamhetsområde.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt. 

Syftet kommer att besvaras utifrån följande revisionsfrågor: 

• Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och handlingsplaner? 

• Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella handlingsplaner? 

• Sker kontroll av åtgärder? 

• Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada? 

• Finns rapporter avseende tillbud och skada? 

• Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud? 

• Finns rutiner för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

• Görs en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet? 

• Sker rapportering till nämnden/styrelsen? 

1.3. Revisionskriterier 

Bedömningar kommer att göras mot följande revisionskriterier: 

• Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter 

• Kommunens styrdokument avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar socialnämndens och kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete. 

Kommunstyrelsen granskas endast utifrån sin samordnande och övergripande roll avseende det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i Mörbylånga kommun. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna har 

omfattat styrande och stödjande dokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende 

riskbedömningar, handlingsplaner, tillbuds- och arbetsskaderapportering samt årlig uppföljning. 

Intervjuer har genomförts med HR-chef, HR-partner, socialchef, utvecklingschef, omsorgschef, 

individ- och familjeomsorgschef, en enhetschef för särskilt boende, enhetschef rehab, en 

enhetschef OFV och huvudskyddsombuden för Kommunal och Vision. 

Rapporten har sakavstämts av socialchefen och utvecklingschefen vid socialförvaltningen. 
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 Regelverk 
2.1. Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 

arbetsgivaren enligt 8 § regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 

någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten 

planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som 

kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges 

vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 

Av 9 § i föreskrifterna framgår att om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i 

arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att 

risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. 

Enligt 10 § ska arbetsgivaren omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de 

åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska också 

vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som 

inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när 

åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Genomförda åtgärder 

ska kontrolleras.  

Av 11 § i föreskrifterna framgår att arbetsgivaren varje år ska göra en uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska 

dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.  

2.2. Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Från den 31 mars 2016 gäller föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 

Enligt 6 § i föreskrifterna ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur 

man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar 

kränkande särbehandling. Vidare framgår att arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar 

att omsätta dessa kunskaper i praktiken.  

Vidare anges i 7 § att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se 

till att arbetstagarna känner till dem. 

Enligt 9 § ska arbetsgivaren se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas 

arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska 

anpassas till kraven i arbetet.  

13 § i föreskrifterna avser kränkande särbehandling. Föreskrifterna reglerar att arbetsgivaren ska 

klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta 

åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Kommunövergripande riktlinjer och rutiner för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Mörbylånga kommun 

Det finns ett antal kommunövergripande styrdokument som berör det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Mörbylånga kommun.  

Gällande arbetsmiljöpolicy fastställdes av kommunledningsutskottet i § 56, 2016-08-24 och avser 

perioden 2015–2019. Av policyn framgår att den ska ses som ett verktyg för att uppfylla aktuell 

personalstrategi. I policyn anges bland annat kommunövergripande mål för arbetsmiljön och 

kommunens värdegrund beskrivs. Vidare anges kommunstyrelsens respektive chefernas ansvar 

för arbetsmiljön. Enligt policyn ansvarar kommunstyrelsen för den övergripande samordningen av 

arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet genom policy, riktlinjer och rutiner till förvaltningen. 

Kommunstyrelsen ska se till att arbetsmiljöuppgifterna fördelas inom respektive organisation på ett 

sådant sätt att chefer får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och åtgärdas, så att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Styrelsen ansvarar för att de personer som tilldelas ansvar 

och befogenheter inom arbetsmiljöområdet är tillräckligt många och har de befogenheter, de 

resurser och den kompetens som behövs. 

Till policyn finns också en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska 

följas i organisationen och uppföljning enligt planen ska dokumenteras. Handlingsplanen 

fastställdes av kommunstyrelsen i § 103, 2015-03-17. Handlingsplanen innehåller ett årshjul som 

anger när de olika insatserna/åtgärderna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras 

under året samt vilken funktion som ansvarar för respektive insats/åtgärd. 

Personalstrategi för Mörbylånga kommun 2015–2019 fastställdes av kommunstyrelsen i § 257, 
2015-11-03. Av dokumentet framgår att utifrån målen att vara en attraktiv arbetsgivare ska 
personalstrategin visa vägen framåt och användas för att attrahera och utveckla verksamheten, 
arbetsgrupper och enskilda medarbetare. Följande fem fokusområden lyfts fram i strategin: 
”Medarbetarskap och Ledarskap”, ”Kompetensutveckling/kompetensförsörjning”, ”Hållbart arbetsliv 
och arbetsmiljö”, ”Jämställdhet och mångfald” och ”Lön och villkor för arbetet”. Vad gäller 
fokusområdet ”Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö” anges att ”en god arbetsmiljö är en strategisk 
fråga för Mörbylånga kommun. Arbetsmiljön är allt som finns runtomkring oss såsom, fysiska-, 
psykosociala faktorer, relationer, organisation och möjligheten till att påverka sitt eget arbete. 
Arbetsmiljön ska inte bara vara säker utan även utvecklande och möjlig för den enskilde 
medarbetaren att arbeta i. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna skapa kvalitet 
och effektivitet i vår service till medborgarna. Gällande lagstiftning ska ses som 
minimikrav.” 
 
Av ovan tre kommunövergripande styrdokument framgår att giltighetstiden för dokumenten är 
2015–2019 och att en aktualitetsprövning/revidering av dokumenten skulle ha skett under år 2018. 
Av intervjuerna framkommer att en översyn av styrdokumenten är planerad. 
 
Vad gäller stödjande dokumentation såsom rutiner och mallar finns dels dokument på 
kommunens intranät, dels dokument i rapporteringssystemet KIA (Kommunerna 
informationssystem om arbetsmiljö) som kommunens samtliga medarbetare har tillgång till. På 
intranätet finns en generell blankett för riskbedömning och handlingsplan. Det finns även en 
dokumenterad rutin/checklista för att kartlägga risker avseende hot och våld i arbetsmiljön. I KIA-
systemet finns blanketter för skyddsrond avseende fysiska arbetsmiljön, brandskyddsrond och 
skyddsrond avseende hot och våld. I KIA-systemet sker också all rapportering av tillbud och 
arbetsskador.  
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Av intervjuerna framkommer att HR-chefen initierat en översyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kommunen. Inledningsvis har HR-avdelningen haft ett uppstartsmöte med de 
stora nämndernas verksamheter och kunnat konstatera att arbetet med det systematiska arbetet 
skiljer sig åt. Utbildningsnämnden bedriver sitt arbete med stöd av Stratsys, medan socialnämnden 
arbetar mer manuellt utifrån handlingsplanen. Båda förvaltningarna följer i princip samma årshjul 
men har olika arbetssätt vad gäller formalia.  
 
Från HR-avdelningens sida understryks vikten av att samtliga nämnder har kunskap om mallar och 
att tillgänglig dokumentation är aktuell. Arbete pågår med att införa ett nytt intranät där all 
dokumentation kommer att finnas utifrån en given struktur. Vad gäller de delar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som görs med stöd av KIA-systemet ska länkning ske mellan intranätets 
dokumentation och den i KIA-systemet. Det uppges i dagsläget var dokumentation ska ske. Det 
finns ingen rutin som anger att dokumentation behöver ske i KIA-systemet.  

Rutiner för socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 

Socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete är uppbyggt utifrån de kommunövergripande 

riktlinjerna avseende handlingsplan med ett årshjul med tillhörande blanketter/mallar. Det finns en 

uppföljningsplan för vård- och omsorgsverksamheten, i vilken årshjulet för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är integrerat. Dokumentation av årshjulets olika moment ska ske enligt en 

särskild mappstruktur, i vilken cheferna ska spara ner dokumentationen för sina respektive 

enheter. Vad gäller mappstrukturen lyfts att det finns ett behov att se över strukturen och vad som 

förvaras och dokumenteras i mapparna. Det finns inga dokumenterade rutiner för arbetet med att 

bedöma risker och upprätta handlingsplaner. 

3.2. Riskbedömningar och handlingsplaner 

3.2.1. Iakttagelser 

Vid organisatoriska förändringar och andra verksamhetsförändringar finns rutiner inom samtliga 

verksamheter att genomföra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner utifrån en risk- och 

konsekvensanalys. På senare tid har detta genomförts vid exempelvis förändringar inom 

äldreomsorgens nattpatrull, införandet av bemanningssystemet Time Care Pool inom 

funktionshinderomsorgen och i samband med införande av lunchrast istället för lunchuppehåll inom 

rehabverksamheten. Som exempel på riskbedömning i samband med större organisatorisk 

förändring nämns införandet av ”Heltidsresan”. Flera av de intervjuade uppger att på enheter där 

det förekommer ensamarbete inventeras och identifieras risker löpande utifrån hot- och 

våldssituationer, även om det inte formellt görs en riskbedömning och upprättas en handlingsplan. 

De enheter som har ett skyddsombud involverar hen i riskbedömningen. 

Uppföljning av handlingsplaner har skett var tredje månad vad gäller nattpatrullen, införandet av 

lunchrast följdes upp efter två månader. Av intervjuerna framkommer att handlingsplaner även följs 

upp löpande på arbetsplatsträffar. Vad gäller förvaringen av dokumenterade riskbedömningar och 

handlingsplaner kan hanteringen se olika ut. Inom OFV (omsorgen om personer med 

funktionsvariation) förvaras riskbedömningar i en särskild riskpärm på kontoret som finns tillgänglig 

för berörda medarbetare. Dokumentation vid riskbedömningar inför förändringar i verksamhet och 

organisation finns ofta hos cheferna men skickas också till den fackliga representant som deltog. 

Någon chef har som rutin att skicka dokumentationen till HR-avdelningen. 

Inom äldreomsorgen skiljer det sig mellan enheterna i vilken utsträckning riskbedömningar görs i 

samband med att nya omsorgstagare flyttar in på särskilt boende eller när hemtjänstverksamheten 

får nya omsorgstagare. Inom OFV görs dock regelbundet riskbedömningar utifrån det som 

framkommit i biståndsbedömningen om omsorgstagaren. Dessa riskbedömningar görs på 

arbetsplatsträff med aktuell arbetsgrupp. Inom individ- och familjeomsorgen genomförs 

riskbedömningar inför varje nytt möte med klient.  

Riskbedömningar i samband med skyddsronder läggs upp och dokumenteras i KIA-systemet. 

Enligt de intervjuade förekommer olika mallar vad gäller skyddsronder, vilket upplevs som otydligt. 
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Vidare framförs synpunkter på att det är komplicerat att dokumentera skyddsronder i systemet. När 

det gäller de fysiska skyddsronderna ligger ofta ett ansvar på fastighetsägaren att åtgärda brister 

och avvärja risker, men fastighetsägaren (Mörbylånga Bostads AB) har inte tillgång till KIA-

systemet. Enligt de intervjuade blir detta särskilt ett problem vid uppföljning av åtgärder. 

Synpunkter framförs från flera intervjuade att åtgärder från fastighetsägaren ofta inte görs enligt 

tidsplan.   

 

Av intervjuerna framkommer att det även finns en mall för psykosociala skyddsronder i KIA, men 

att det varierar i vilken utsträckning den används av cheferna. Individ- och familjeomsorgen har 

som rutin att återkommande göra regelrätta psykosociala skyddsronder, medan cheferna inom 

äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen främst följer upp den psykosociala arbetsmiljön 

utifrån HME1-enkäter och i samband med medarbetarsamtal. 

 

Det finns rutiner inom samtliga verksamheter att årligen göra kartläggning av hot och våld i 

arbetsmiljön. Uppföljningen genomförs och dokumenteras i KIA-systemet. 

3.2.2. Bedömning 

Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och handlingsplaner? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

Vi konstaterar att det finns rutiner för att genomföra riskbedömningar inom socialnämndens olika 

verksamhetsområden och att det huvudsakligen finns ett enhetligt arbetssätt vad gäller 

riskbedömningar vid organisations- och verksamhetsförändringar.  

Vi konstaterar att det, utöver mallar och blanketter, saknas dokumenterade rutiner för att göra 

riskbedömningar och upprätta handlingsplaner – såväl kommunövergripande som nämndspecifika. 

I syfte att säkerställa arbetet med riskbedömningar och handlingsplaner anser vi att 

kommunstyrelsen behöver se till att kommunövergripande rutiner upprättas som anger syftet med 

att bedöma risker och som innehåller beskrivningar av vad som är att betrakta som en risk, när en 

riskbedömning ska göras, hur det praktiska arbetet går till och hur det ska följas upp. Av denna 

dokumentation bör det också framgå hur riskbedömningar och handlingsplaner ska förvaras. 

Utifrån dessa övergripande rutiner bör socialnämnden komplettera med skriftliga rutiner för de 

verksamhetsspecifika riskbedömningar som behöver göras inom nämndens olika 

verksamhetsområden. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i samverkan med Mörbylånga Bostads AB se över och 

säkerställa rutinerna för skyddsronder. 

Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella handlingsplaner? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.  

Vi konstaterar att dokumenterade riskbedömningar och handlingsplaner finns. Vi noterar dock att 

en enhetlig rutin för förvaring av riskbedömningar och handlingsplaner saknas. 

Sker kontroll av åtgärder? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.  

Vi konstaterar att rutiner finns för att följa upp handlingsplaner och risker som identifierats i 

samband med skyddsronder.  

 
1 Hållbart medarbetarengagemang 
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3.3. Arbetsskador och tillbud 

3.3.1. Iakttagelser 

Sedan år 2016 sker all rapportering av tillbud och arbetsskador i KIA-systemet. Alla medarbetare 

har tillgång till systemet. Inom äldreomsorgen upplevs rapporteringen av tillbud och arbetsskador 

fungera väl och medarbetarna upplevs medvetna om vad som ska rapporteras och på vilket sätt. 

Även inom individ- och familjeomsorgen upplevs att medarbetarna har god kännedom om rutinerna 

för att anmäla tillbud och arbetsskador och vad som är att betrakta som ett tillbud respektive 

arbetsskada. Inom funktionshinderomsorgen uppges det däremot finnas verksamheter som i 

princip inte rapporterar några tillbud alls. Detta beror, enligt de intervjuade, bland annat på olika 

etiska dilemman. Cheferna inom dessa verksamheter försöker vara proaktiva och lyfta 

problematiken regelbundet på arbetsplatsträffar. Av intervjuerna framkommer vidare att det vid 

enheter där det förekommer hot och våld generellt görs fler anmälningar. Intervjuade fackliga 

företrädare tror dock att det finns ett mörkertal vad gäller antalet anmälda tillbud inom samtliga 

verksamheter. 

Flera intervjuade upplever att KIA-systemet inte är så användarvänligt. Det är flera steg i systemet 

som ska fyllas i av cheferna och det uppges exempelvis vara relativt lätt att glömma bort att avsluta 

ärenden i systemet. Om uppföljningsdatum inte fylls i skickas ingen automatisk påminnelse om 

uppföljning. Det upplevs finnas ett behov i organisationen av ytterligare utbildning i systemet för att 

skapa kontinuitet. Intervjuade föreslår att utbildning borde tillhandahållas inom ramen för 

”Mörbylångaakademin”. 

Vad gäller förbättringsarbete utifrån rapporterade tillbud finns möjlighet att i systemet fylla i förslag 

på åtgärder. Av intervjuerna framkommer att dessa fält eventuellt kommer att bli obligatoriska 

framgent. Förbättringsarbete sker också löpande ute i verksamheterna. På arbetsplatsträffar och 

teammöten diskuteras förslag på åtgärder utifrån tillbudsrapporteringen. Synpunkter lyfts också på 

att verksamheterna kan bli bättre på såväl analys som dokumentation av ett sådant arbete. 

3.3.2. Bedömning 

 

Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada? 

Finns rapporter avseende tillbud och skada? 

Vi bedömer att revisionsfrågorna är delvis uppfyllda.  

Vi anser att det delvis finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och arbetsskador genom 

KIA-systemet. KIA-systemet medger att rapporter och statistik över anmälda tillbud och skador kan 

tas fram, vilket bidrar till att jämförelser och fördjupade analyser kan göras. 

Mot bakgrund av att det dels finns misstankar om att tillbudsanmälningar inte görs i tillräcklig 

omfattning, dels framförs synpunkter på att systemet inte är tillräckligt användarvänligt behöver 

kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställa att samtliga medarbetare och chefer ges 

tillräckliga förutsättningar att hantera tillbud och skador fullt ut enligt gällande rutiner.   

Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

Vi konstaterar att det i KIA-systemet finns möjlighet att fylla i förslag till åtgärder som eliminerar 

risken för att ett tillbud inträffar igen. Vidare att tillbud följs upp löpande ute i verksamheterna. Vi 

rekommenderar dock kommunstyrelsen att se till att det blir obligatoriskt att fylla i förslag till 

åtgärder i KIA-systemet, då det i större utsträckning säkerställer att chefer genomför analys och 

uppföljning av förebyggande åtgärder. 
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3.4. Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) 

3.4.1. Iakttagelser 

I samband med att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft år 2016 fick 

alla chefer genomgå en heldagsutbildning. Vidare kompletterade HR-avdelningen underlaget för 

medarbetarsamtal med specifika frågor med bäring på den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. I samband med framtagande av nytt samverkansavtal i kommunen under våren 2020 

kommer den organisatoriska och social arbetsmiljö särskilt belysas. Enligt de intervjuade kommer 

även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön från och med år 2020 tydligare finnas med i de 

HME-enkäter som genomförs årligen och mer omfattande vartannat år.  

Utbildningar i OSA utifrån Sunt arbetslivs koncept tillhandhålls löpande liksom BAM2-utbildningar. 

HR-avdelningen har vid tidpunkten för granskningen tagit fram ett förslag till policy mot kränkande 

särbehandling som ska fastställas politiskt. Inom socialnämndens verksamheter finns en 

dokumenterad rutin avseende kränkande särbehandling. 

Enligt de intervjuade lyfts den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsträffar och det 

finns avstämningspunkter inom ramen för årshjulet. Från verksamhetsledningen framförs dock 

synpunkter på att arbetet utifrån OSA behöver bli mer uthålligt och ske mer återkommande. Vidare 

framkommer att arbetsplatsträffar ska införas under år 2020 för samtliga chefer inom 

äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Sedan tidigare har socialchefen arbetsplatsträffar 

med cheferna inom HSL-verksamheten. På kommunövergripande nivå har även ett arbete 

initierats vad gäller chefernas arbetsmiljö. 

3.4.2. Bedömning 

Finns rutiner för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld 

Vi konstaterar att socialnämnden har rutiner för att arbeta med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön inom ramen för sitt årshjul och att det på kommunövergripande nivå har vidtagits 

åtgärder med anledning av införandet av föreskrifterna. Vi rekommenderar dock kommunstyrelsen 

att se till att tydliga mål fastställs för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att 

främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.  

3.5. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 

3.5.1. Iakttagelser 

En årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet för hela kommunen redovisas på den centrala 

samverkansgruppen (CESAM) i februari månad. Den årliga uppföljningen omfattar 

sjukfrånvarostatistik, statistik avseende arbetsskador och tillbud samt en checklista för utvärdering 

av årets systematiska arbetsmiljöarbete för hela kommunen. Vid genomgång av protokoll från 

CESAM konstateras att endast muntlig redovisning sker. Någon sammanställd dokumentation 

totalt för kommunen upprättas inte. Av intervjuerna framkommer att HR-avdelningen tillsammans 

med personalutskottet ska hitta formerna för redovisningar från CESAM till den politiska nivån, 

exempelvis vad gäller redovisningen av den årliga uppföljningen av arbetsmiljön.  

Inom socialnämndens verksamhetsområde ska enheterna göra uppföljningen i november som 

sedan redovisas för samverkansgruppen för social omsorg. Socialchefen lämnar också muntlig 

information till socialnämnden under den stående punkten ”Verksamhetsinformation”. Respektive 

chef ska sammanställa uppgifter för sin enhet och spara ner dokumentationen i mappstrukturen. 

Rutinen upplevs huvudsakligen fungera men det har förekommit att enheters uppföljning ”fallit 

 
2 BAM = bättre arbetsmiljö 
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mellan stolarna” vid chefsbyten. Av intervjuerna framkommer att verksamhetsledningen ska se 

över detta och lägga in uppföljningen som ett kontrollmoment inom ramen för nämndens 

internkontrollarbete.  

Synpunkter framförs på att det inte sker någon återkoppling till enheterna om det sammanställda 

resultatet av arbetsmiljöarbetet inom socialnämndens verksamhetsområde. Någon analys och 

utvärdering återkopplas inte tillbaka till enheterna, vilket uppges bidra till att motivationen för att 

göra den årliga uppföljningen minskar. Någon sammanställd dokumentation från den årliga 

uppföljningen av socialnämndens verksamhetsområde har inte upprättats för år 2018. Enligt de 

intervjuade ska en sammanställd uppföljning för år 2019 redovisas för socialnämnden våren 2020 

och även delges samtliga enhetschefer. 

3.5.2. Bedömning 

Görs en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi konstaterar att det inom socialnämndens verksamheter finns rutiner för att årligen följa upp 

respektive enhets arbetsmiljöarbete. Vi anser dock att en sammanställd redovisning bör upprättas 

utifrån enheternas uppföljningar som innehåller en utvärdering och analys av hur 

arbetsmiljöarbetet har fungerat inom verksamheterna och hur det kan förbättras. Vi noterar att en 

sammanställd redovisning för 2020 planeras att redovisas för nämnden. 

Vi anser att kommunstyrelsen behöver upprätta kommunövergripande anvisningar och 

dokumenterade rutiner för vad den årliga uppföljningen ska innehålla samt hur den ska 

sammanställas och redovisas. Uppföljningens innehåll bör tydligt utgå från Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. 

Sker rapportering till nämnden/styrelsen? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi konstaterar att socialnämnden delges muntlig information verksamheternas systematiska 

arbetsmiljöarbete. På kommunövergripande nivå lämnas en muntlig redovisning till CESAM om 

kommunens årliga uppföljning.  

Vi vill understryka att målet med den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet är att 

arbetsgivarens högsta ledning får information om hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt om och 

på vilket sätt det kan förbättras. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är 

ett verktyg för den högsta ledningen när det gäller att styra arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av det 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att initiera att även fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till 

resultatet av de årliga uppföljningarna. 
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och socialnämnden inte helt säkerställer att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt. Kommunstyrelsen har granskats utifrån sin 

samordnande och övergripande roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Vi grundar bedömningen avseende kommunstyrelsen på att det saknas kommunövergripande 

dokumenterade rutiner för arbetet med att göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner 

liksom dokumenterade anvisningar och rutiner för vad den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska innehålla samt hur den ska sammanställas och redovisas.  

Vi grundar bedömningen avseende socialnämnden på att dokumenterade rutiner för 

verksamhetsspecifika riskbedömningar behöver upprättas samt att en sammanställd redovisning 

och analys av nämndens årliga arbetsmiljöarbete behöver upprättas och delges nämnden. I övrigt 

bedömer vi att nämnden i allt väsentligt har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt 

arbetsmiljöarbete bedrivs inom verksamheterna utifrån årshjul och uppföljningsplan.   

Nedan utvecklar vi bedömningen utifrån granskningens revisionsfrågor. 

4.1. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Finns tillräckliga rutiner 
för riskbedömningar 
och handlingsplaner? 

 

Delvis uppfylld 

Vi konstaterar att det finns rutiner för att 
genomföra riskbedömningar inom 
socialnämndens olika verksamhetsområden 
och att det huvudsakligen finns ett enhetligt 
arbetssätt vad gäller riskbedömningar vid 
organisations- och 
verksamhetsförändringar.  

Vi konstaterar att det, utöver mallar och 
blanketter, saknas dokumenterade rutiner 
för att göra riskbedömningar och upprätta 
handlingsplaner – såväl 
kommunövergripande som nämndspecifika. 
I syfte att säkerställa arbetet med 
riskbedömningar och handlingsplaner anser 
vi att kommunstyrelsen behöver se till att 
kommunövergripande rutiner upprättas som 
anger syftet med att bedöma risker och som 
innehåller beskrivningar av vad som är att 
betrakta som en risk, när en riskbedömning 
ska göras, hur det praktiska arbetet går till 
och hur det ska följas upp. Av denna 
dokumentation bör det också framgå hur 
riskbedömningar och handlingsplaner ska 
förvaras. Utifrån dessa övergripande rutiner 
bör socialnämnden komplettera med 
skriftliga rutiner för de verksamhetsspecifika 
riskbedömningar som behöver göras inom 
nämndens olika verksamhetsområden. 
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Finns dokumenterade 
riskbedömningar och 
eventuella 
handlingsplaner? 

 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att dokumenterade 
riskbedömningar och handlingsplaner finns. 
Vi noterar dock att en enhetlig rutin för 
förvaring av riskbedömningar och 
handlingsplaner saknas. 

 
 

Sker kontroll av 
åtgärder? 

 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att rutiner finns för att följa 
upp handlingsplaner och risker som 
identifierats i samband med skyddsronder. 

 

 

Finns tillräckliga rutiner 
för rapportering av 
tillbud och skada? 

Finns rapporter 
avseende tillbud och 
skada? 

 

 

 

Delvis uppfylld 

Vi anser att det delvis finns tillräckliga 
rutiner för rapportering av tillbud och 
arbetsskador genom KIA-systemet. KIA-
systemet medger att rapporter och statistik 
över anmälda tillbud och skador kan tas 
fram, vilket bidrar till att jämförelser och 
fördjupade analyser kan göras. 

 

Mot bakgrund av att det dels finns 
misstankar om att tillbudsanmälningar inte 
görs i tillräcklig omfattning, dels framförs 
synpunkter på att systemet inte är tillräckligt 
användarvänligt behöver kommunstyrelsen 
och socialnämnden säkerställa att samtliga 
medarbetare och chefer ges tillräckliga 
förutsättningar att hantera tillbud och skador 
fullt ut enligt gällande rutiner.   

 

 

Genomförs ett 
förbättringsarbete 
baserat på rapporterade 
tillbud? 

 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det i KIA-systemet finns 

möjlighet att fylla i förslag till åtgärder som 

eliminerar risken för att ett tillbud inträffar 

igen. Vidare att tillbud följs upp löpande ute i 

verksamheterna.  

Finns rutiner för att 
arbeta med den 
organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön? 

 

Vi konstaterar att socialnämnden har rutiner 

för att arbeta med den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön inom ramen för sitt 

årshjul och att det på kommunövergripande 

nivå har vidtagits åtgärder med anledning 

av införandet av föreskrifterna.  

Görs en årlig 
uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet? 

 

Vi konstaterar att det inom socialnämndens 
verksamheter finns rutiner för att årligen 
följa upp respektive enhets 
arbetsmiljöarbete. Vi anser dock att en 
sammanställd redovisning bör upprättas 
utifrån enheternas uppföljningar som 
innehåller en utvärdering och analys av hur  
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arbetsmiljöarbetet har fungerat inom 
verksamheterna och hur det kan förbättras. 

 

Vi anser att kommunstyrelsen behöver 
upprätta kommunövergripande anvisningar 
och dokumenterade rutiner för vad den 
årliga uppföljningen ska innehålla samt hur 
den ska sammanställas och redovisas. 
Uppföljningens innehåll bör tydligt utgå från 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Sker rapportering till 
nämnden/styrelsen? 

 

Vi konstaterar att socialnämnden delges 
muntlig information om verksamheternas 
systematiska arbetsmiljöarbete. På 
kommunövergripande nivå lämnas en 
muntlig redovisning till CESAM om 
kommunens årliga uppföljning.  

Vi vill understryka att målet med den årliga 
uppföljningen av arbetsmiljöarbetet är att 
arbetsgivarens högsta ledning får 
information om hur arbetsmiljöarbetet har 
fungerat samt om och på vilket sätt det kan 
förbättras.  

 

 

4.2. Rekommendationer 

• Vi konstaterar att HR-avdelningen har påbörjat en översyn av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Inom ramen för det arbetet rekommenderar vi styrelsen att aktualisera 

och uppdatera befintliga kommunövergripande styrdokument då giltighetstiden för dessa 

har passerats och den kommunala organisationen har förändrats. Vi vill i sammanhanget 

understryka att kommunövergripande riktlinjer och policyer ska fastställas av 

kommunfullmäktige. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i samverkan med Mörbylånga Bostads AB se över 

och säkerställa rutinerna för skyddsronder. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se till att det blir obligatoriskt att fylla i förslag till 

åtgärder i KIA-systemet, då det i större utsträckning säkerställer att chefer genomför 

analys och uppföljning av förebyggande åtgärder. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se till att tydliga mål fastställs för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka 

organisationens förmåga att motverka ohälsa.  

• Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett verktyg för den 

högsta ledningen när det gäller att styra arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av det 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att initiera att även fullmäktige ges möjlighet att ta 

ställning till resultatet av de årliga uppföljningarna. 
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