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Utbildningsnämndens årsrapport 2019  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen inom utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till 

årsrapport för 2019. Rapporten belyser väsentliga händelser samt strategiska 

framtidsfrågor för nämndens verksamheter. Nämndens mål för 2019 följs 

upp och utvärderas. Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras.      

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2019 Utbildningsnämnden 

Internkontrollrapport 2019 Utbildningsnämnden 

Uppdragsredovisning 2019-12-31 Utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nämnden har brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål och tagit 

fram indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Majoriteten av nämndens mål 

bedöms vara helt eller delvis uppnådda. Fyra mål är inte uppnådda och 

måluppfyllelsen uppgick till 50 %.  

Det ekonomiska resultatet för 2019 visar att utbildningsnämnden redovisar 

ett underskott jämfört med budget på 13 065 tkr. Utfallet för 

utbildningsnämnden är en nettokostnad på 382 558 tkr jämfört med en 

budgetram på 369 493 tkr. Avvikelsen är till största delen hänförbar till 

personalkostnader och finns inom verksamheterna fritidshem, förskoleklass, 

grundskola samt grundsärskola.  

I samband med årsrapporten redovisas även uppföljning av den interna 

kontrollen samt uppdragsredovisningen för 2019.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler för kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsrapport 2019 för Utbildningsnämnden godkänns. 
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1 Femårsöversikt 

Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 

Driftsresultat 382 558 367 145 303 452 305 777 290 025 

Förbrukning av ram % 104% 99% 98% 99% 100% 

Antal tillsvidareanställda per 31/12 419 405       

Personalkostnader i % av totala kostnader 52% 52% 62% 61% 62% 

Sjukfrånvaro i % 5,9% 6,8% 6,2% 6,2% 6,5% 

Personalomsättning % 11%         

Måluppfyllelse i % 50% 36% 32% 24% 32% 

Antal barn kommunal förskola 710 697 705 773 772 

Antal elever åk f-9 kommunal skola 1 666 1 713 1 701 1 682 1 556 

Antal elever kommunala fritidshem 751 763 767 731 673 

Personalkostnad förskola, kr/inskrivet barn   103 209 101 555 102 785 96 709 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala sko-
lor 223 232 210 210 215 

Elever i år 9 som är behöriga till naturve-
tenskaps- och teknikprogrammen, kommu-
nala skolor 83,8% 89,6% 83,5% 88,0% 87,1% 

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-
9, antal   12,4 12,1 11,3 12,2 

Kostnad för undervisning i kommunal 
grundskola F-9, kr/elev   55 962 58 151 58 750 52 482 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
antal   4,8 5,2 5,2 4,9 

Kostnad personal kommunalt fritidshem, 
kr/inskrivet barn   24 352 23 563 22 534   

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, an-
tal   25,3 28,3 23,2 22,5 

 

Utbildningsnämnden har fyra år av fem haft en positiv avvikelse mot bud-

get. 2018 flyttades budgetramen för gymnasie- och vuxenutbildning från 

Kommunstyrelsen till Utbildning vilket ökade driftsresultatet avsevärt. Sam-

tidigt har verksamhetens budgetram i förhållande till antal elever minskat. 

Besparingarna har medfört att andelen personalkostnader har minskat då de 

fasta kostnaderna är svåra att påverka. Detta visar sig också genom att kost-

naden per elev för undervisning i grundskolan minskat. 
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2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

Nämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål inom de områden där 

nämnden har verksamhet. Indikatorer har knutits till respektive mål för att få 

ett mått på måluppfyllelsen. Inom perspektivet medborgare arbetar nämnden 

utifrån tre mål. Att arbeta med Barnkonventionen bedöms som uppnått, 

trygghetsmålet och elevernas nöjdhet bedöms som delvis uppnådda. Inom 

perspektivet utveckling bedöms fem mål uppnådda medan tre mål inte har 

uppfyllts. Inom perspektivet medarbetare bedöms ett mål som uppnått och 

ett mål delvis uppnått. När det gäller nämndens ekonomiska mål uppnåddes 

det inte då nämnden redovisar en negativ avvikelse jämfört mot budget. 

Sammanfattningsvis var majoriteten av målen antingen helt eller delvis upp-

nådda vid årets slut. Fyra av nämndens mål är inte uppnådda. 

2.1 Medborgare 

Övergripande mål: 

2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Andelen elever som är nöjda med sin skola som helhet ska öka.  

Analys 

Eleverna i åk 5 är nöjda och ligger klart över resultatet för målgruppen i riket. Eleverna i 

åk 9 är inte nöjda och resultatet ligger klart under resultatet för målgruppen. Alla enheter 

har analyserat sitt resultat och formulerat nya aktiviteter för att öka elevernas nöjdhet ex. 

mål kring studiero, trygghetsskapande aktiviteter, inflytande över utformningen av 

undervisningen, genomföra rastaktiviteter, jämställdhetsarbete. 

  

  

Alla medarbetare är förberedda på konsekvensen av att Barnkon-

ventionen blir lag 2020 
 

Analys 

Alla enheter har arbetat med Barnkonventionen under 2019 i syfte att öka personalens 

kunskaper kring denna. Hösten 2019 genomfördes en utbildning kring Barnkonventionen 

för alla chefer i Mörbylånga kommun för att öka kunskaperna kring denna ytterligare. 

Bland annat används boken "Lekande rätt" inom förskolan med aktiviteter för både per-

sonal och barn. 

En enhet uttrycker att ett prioriterat mål för kommande läsår i barngruppen är barnkon-

ventionen med inriktning mot demokratiska principer. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nöjda elever åk 5 8,3 8,5 Skolinspektionens skolenkät för 

åk 5 är genomförd januari/februari 

2019. Nöjdheten har minskat nå-

got jämfört med föregående år. 

Resultatet ligger dock 0,6 enheter 

över rikssnittet. På tre enheter har 

elevernas nöjdhet i åk 5 ökat jäm-

fört med föregående år. 

Enheterna arbetar med ökad triv-

sel genom att satsa på lärarnas le-

darskap i klassrummet, kollegialt 

lärande och formativt förhåll-

ningssätt. 

 

Nöjda elever i åk 9 5,5 4,5 Skolinspektionens skolenkät för 

åk 9 är genomförd i jan/feb 2019. 

Resultatet ligger 1,8 enheter under 

rikssnittet. Skansenskolan har un-

der 2019/2020 starta ett värde-

grundsarbete där målet är att alla 

elever och personal ska trivas och 

känna trygghet på skolan. Ett för-

väntanskontrakt är en del av detta 

arbete. Kontraktet tydliggör för-

väntningar på personal inklusive 

mentorer och elever. 

 

Ökad medvetenhet kring 

Barnkonventionen 

100 % 100 % Alla enheter har arbetat med Barn-

konventionen under året i syfte att 

öka personalens kunskaper kring 

denna. Hösten 2019 genomfördes 

en utbildning kring Barnkonvent-

ionen för alla chefer i Mörbylånga 

kommun för att öka kunskaperna 

kring denna ytterligare. Bland an-

nat används boken "Lekande rätt" 

inom förskolan med aktiviteter för 

både personal och barn. 

En enhet uttrycker att ett priorite-

rat mål för kommande läsår i barn-

gruppen är barnkonventionen med 

inriktning mot demokratiska prin-

ciper. 
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Övergripande mål: 

2.1.2 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Andel barn och elever som är trygga i verksamheten ska öka.  

Analys 

Barn och elever är till stor del trygga i verksamheterna visar våra enkäter till vårdnadsha-

vare och elever. Ett kontinuerligt arbete pågår ständigt för att alla barn och elever ska 

känna sig trygga, tyvärr når vi inte riktigt upp till målet i åk 5 och 9. Skansenskolan har 

påbörjat ett värdegrundsarbete där målet är att öka elevernas upplevelse av trygghet. 

Forskningen visar att pedagogens roll och närvaro är av betydelse för att kunna förstå 

barnens empatiska handlingar i deras lekvärld och kunna stödja dessa. 

Framgångsfaktorer i trygghetsarbetet har varit mycket stöd från vuxna, tät föräldrakon-

takt, kontinuerliga möten och uppföljningar. Andra viktiga komponenter i detta är att ele-

verna vet vad som förväntas av dem, att de känner en förutsägbarhet inför att deras och 

andras handlingar får liknande konsekvenser. 

  

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Trygga barn på försko-

lan 

95 % 96 % Enkäten visar att barnen på för-

skolan är trygga. 96 % av vård-

nadshavarna har svarat att de in-

stämmer med att de upplever att 

mitt barn känner sig tryggt i för-

skolan. Ett kontinuerligt arbete på-

går ständigt för att alla barn ska 

känna sig trygga på sin förskola. 

Forskningen visar att pedagogens 

roll och närvaro är av betydelse 

för att kunna förstå barnens empa-

tiska handlingar i deras lekvärld 

och kunna stödja dessa. 

 

Trygga elever i åk 5 8,8 8,5 Tryggheten i åk 5 har minskat nå-

got. Resultatet ligger dock klart 

över totalresultatet för hela mål-

gruppen i riket som är 8,0. 

Framgångsfaktorer i trygghetsar-

betet har varit mycket stöd från 

vuxna, tät föräldrakontakt, konti-

nuerliga möten och uppföljningar.  

Andra viktiga komponenter i detta 

är att eleverna vet vad som förvän-

tas av dem, att de känner en förut-

sägbarhet inför att deras och and-

ras handlingar får liknande konse-

kvenser. 

Flertalet skolor arbetar med någon 

form av fadderverksamhet där syf-

tet är att eleverna ska lära känna 

varandra över åldersgränser och 

klassgränser. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Trygga elever i åk 9 7,9 7,5 Tryggheten i åk 9 har minskat och 

ligger  under totalresultatet för 

målgruppen som är 7,6. Målet är 

inte uppnått. Skansenskolan har 

under läsåret 2019/2020 påbörjat 

ett värdegrundsarbete på enheten 

där målet är att öka elevernas upp-

levelse av trygghet. 

 

Trygga elever på fritids-

hemmet 

95 % 99 % Eleverna är trygga på fritidshem-

met. Målet är uppnått. 

Genom ett arbetssätt som genom-

syras av lek, glädje, gemenskap, 

skapande och tydliga regler och 

rutiner får vi elever som trivs och 

är trygga på sitt fritidshem. 

 

Trygga elever på grund-

särskolan 

95 % 100 % Alla vårdnadshavare och elever 

intervjuades kring upplevelser av 

trygghet i grundsärskolan vid ut-

vecklingssamtalen nov - dec 2019. 

Resultatet visade att eleverna är 

trygga på särskolan. 

 

2.2 Utveckling 

Övergripande mål: 

2.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Alla förskolor arbetar i enlighet med den reviderade läroplanen för 

förskolan. 
 

Analys 

Alla enheter arbetar efter den reviderade läroplanen. 

Alla förskolor tar del av resultatet på förskoleklassens kartläggning 

i matematik och språklig medvetenhet. 
 

Analys 

Alla förskoleenheter har tagit del av resultatet av kartläggningen i förskoleklass. 

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik och 

svenska i åk 3 ökar. 
 

Analys 

  

Resultatet på nationella prov i svenska åk 3 har ökat men når inte riktigt upp till målvär-

det. Resultatet på nationella prov i matematik har minskat och når inte upp till målet. 

Alla enheter analyserar resultaten och planerar nya aktiviteter i syfte att nå högre 

måluppfyllelse, på en enhet kommer ex. specialpedagog tillsammans med lärare göra en 

insats för att stärka områden i matematik som visade sig vara svåra. 

En enhet beskriver att de har arbetat medvetet med formativ bedömning och att möta och 

utmana alla elever där de befinner sig. Vårt kollegiala förhållningssätt påverkar också att 

undervisningens kvalitet inte är avhängigt enskilda lärare. 

  

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik, svenska 

och engelska i åk 6 ökar. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 

Målet är uppnått i två ämnen av tre, i svenska och engelska. I matematik klarar 91,7 % 

av eleverna nationella provet. Alla enheter analyserar sina resultat och formulerar nya 

aktiviteter för att nå högre måluppfyllelse, särskilt viktigt är detta i ämnet matematik. En 

tjänst som förstelärare i matematik kommer lysas ut internt i kommunen, den lärare som 

får denna tjänst ska kunna handleda andra i syfte att öka kvalitén i undervisningen. 

Elevernas meritvärde i åk 9 ökar.  

Analys 

Meritvärdet har minskat i åk 9 och uppgår till 223,1 vårterminen 2019. Målet är inte upp-

nått. Vi ser att det fortfarande är alltför stor skillnad mellan pojkar och flickors resultat. 

Andel SFI-elever med godkänt betyg i kurs D ökar.  

Analys 

Andelen elever som når godkända betyg i D-kurs minskar något mot föregående år. An-

ledning till detta beror dels på att flera elever flyttat och fortsatt sin SFI-utbildning hos 

andra utbildningsanordnare. En annan orsak är att vi under 2019 har fler elever med kort 

eller ingen skolbakgrund.  Dessa elever gör framsteg men har inte än eller kommer inte 

att nå godkänt betyg i D-kurs. Ytterligare orsak kan vara god arbetsmarknad. Flera av de 

inskrivna eleverna under året har fått arbete. 

  

Utveckla lärmiljöerna på fritidshem  

Analys 

Läslyftet som genomfördes läsåret 18/19 gav verkligen avtryck i lärmiljöer. Under hös-

ten 2019 har förstelärare i fritidshem besökt alla skolor för att följa upp arbetet med att 

utveckla lärmiljöerna i fritidshem, detta kommer hon fortsätta med under våren 2020. 

Utveckla lärmiljöerna på grundsärskolan  

Analys 

En samlad grundsärskola finns idag på två enheter, Färjestadens skola och Skansensko-

lan. Elevantalet ökar i de lägre åldrarna och fler elever har börjat i den samlade grund-

särskolan främst i Färjestaden. Detta har inneburit att lärmiljön utvecklats och förändrats 

för att möta ökningen och elevernas individuella behov. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Den reviderade läropla-

nens genomslag i verk-

samheten. 

  Alla enheter har arbetat med den 

reviderade läroplanen på olika 

sätt, nyheterna i läroplanen har 

även presenterats på höstens för-

äldramöten. Under höstterminen 

har rektorerna genomfört verk-

samhetsbesök med fokus på nya 

läroplanens genomslagskraft. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Uppföljning av försko-

lans resultat gällande 

matematik och språklig 

medvetenhet. 

  Under höstterminen har alla för-

skolor tagit del av resultatet gäl-

lande matematik och språklig 

medvetenhet i kartläggningen som 

genomfördes våren 2019. Rektor 

har tillsammans med personalen 

analyserat resultatet och använder 

sig av den nya kunskapen när de 

planerar nästa läsårs verksamhet. 

Resultatet finns numera presente-

rat i Qlik där man bl.a. kan utläsa 

resultatet för varje förskola en-

hetsvis. 

 

Resultat nationella prov 

åk 3 svenska 

90 % 88,4 % Resultatet på nationella prov i 

svenska för åk 3 har ökat men når 

inte riktigt upp till målvärdet. 

Enheterna behöver arbeta vidare 

kollegialt med hur undervisningen 

bedrivs samt fortsätta uppmärk-

samma eleverna tidigt och stötta 

eleverna på både individ- och 

gruppnivå. 

 

Resultat nationella prov 

åk 3 matematik 

90 % 80,8 % Resultatet på nationella prov i ma-

tematik har minskat och inte nått 

upp till uppsatt mål. Varje enhet 

analyserar resultatet och planerar 

nya aktiviteter i syfte att förbättra 

resultatet, på en enhet kommer ex. 

specialpedagog tillsammans med 

lärare göra en insats för att stärka 

områden i matematik som visade 

sig vara svåra. 

 

Resultat nationella prov 

åk 6 matematik 

95 % 91,7 % Resultatet på nationella prov i ma-

tematik för åk 6 har minskat något 

men fortfarande klarar över 90 % 

av eleverna kunskapskraven. 

 

Resultat nationella prov 

åk 6 svenska 

95 % 97,8 % Målet är uppnått.  

Resultat nationella prov 

åk 6 engelska 

95 % 94,7 % Målet är så gott som uppnått, det 

fattas ett par tiondelar. 
 

Elevernas meritvärde åk 

9 

228 223,1 Meritvärdet har minskat i åk 9 och 

uppgår till 223,1, vårterminen 

2019. Målet är inte uppnått. Vi ser 

att det fortfarande är alltför stor 

skillnad mellan pojkar och flickors 

resultat. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Godkänt betyg kurs D 45 % 33 % Andelen elever som når godkända 

betyg i D-kurs minskar något mot 

föregående år. Anledning till detta 

beror dels på att flera elever flyttat 

och fortsatt sin SFI-utbildning hos 

andra utbildningsanordnare. En 

annan orsak är att vi under 2019 

har fler elever med kort eller ingen 

skolbakgrund.  Dessa elever gör 

framsteg men har inte än eller 

kommer inte att nå godkänt betyg 

i D-kurs. Ytterligare orsak kan 

vara god arbetsmarknad. Flera av 

de inskrivna eleverna under året 

har fått arbete. Av de elever som 

läst D-kurs under 2019 har 95% 

nått godkänt betyg. 

Arbetet med att öka andelen ele-

ver med godkänt betyg i D-kurs 

har inneburit att vi under första 

halvåret av 2019 utökat undervis-

ningstiden för eleverna. Denna in-

sats har ej  givit den effekt vi trott 

och hoppats på. Under årets andra 

halva var det en återgång till den 

ursprungliga undervisningstiden 

då personalstyrkan reducerades i 

linje med de ekonomiska förutsätt-

ningarna. Det betyder dock inte att 

målet ej kommer uppnås framöver 

då vi har flertalet elever som läser 

D-kurs idag. Ett annat mål vi arbe-

tar efter, hög sysselsättning hos 

våra elever och att erbjuda vägar 

in i självförsörjning har högre 

måluppfyllelse. 

 

Konstaterad utveckling 

av lärmiljöerna på fri-

tidshemmen. 

100 % 100 % Läslyftet för fritidspedagoger har 

inneburit att lärmiljöerna på fri-

tidshem utvecklats och är mer 

språkutvecklande än tidigare. Alla 

arbetslag kommer fortsätta disku-

tera hur lärmiljöerna ska förändras 

för att främja alla elevers utveckl-

ing. Förstelärare i fritidshem har 

som särskilt uppdrag att besöka 

alla fritidshem under läsåret i syfte 

att ge stöd för arbetet med att ut-

veckla lärmiljöerna. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Konstaterad utveckling 

av lärmiljöerna på 

grundsärskolan. 

100 % 100 % En samlad grundsärskola finns 

idag på två enheter, Färjestadens 

skola och Skansenskolan. Elevan-

talet ökar i de lägre åldrarna och 

fler elever har börjat i den samlade 

grundsärskolan främst i Färjesta-

den. Detta har inneburit att lärmil-

jön utvecklats och förändrats för 

att möta ökningen. 

Det har konstaterats av SPSM, 

vårdnadshavare och personal att 

lärmiljön på grundsärskolan på 

Färjestadens skola är god och ger 

eleverna förutsättningar att ut-

vecklas mot sina mål. Ljudmiljön i 

korridorer och kök är mindre god 

och här tar vi hjälp av kommunens 

hörselpedagog och Hörselhabilite-

ringen. 

 

2.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 

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

bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Målet är att ta fram strategier för ett gott samarbete  

Analys 

Alla enheter har inte tagit fram strategier för ett gott samarbete dock har alla enheter ge-

nomfört en enkät kopplad till HÖK 18 som resulterat i en handlingsplan med aktiviteter i 

syfte att förbättra arbetsmiljön. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Framtagna strategier för 

ett gott samarbete inom 

arbetslaget 

  Många enheter har tagit  fram stra-

tegier för ett gott samarbete. Inom 

ramen för arbetet med det nya lä-

raravtalet kommer samarbete, ar-

betsbelastning och andra arbets-

miljöfrågor belysas under 2020. 

 

Jag ser fram emot att gå 

till arbetet 

73 72 Resultatet är en marginell minsk-

ning från 2018 års mätning från 73 

till 72%. En anledning kan vara en 

ökad arbetsbelastning som följd av 

de senaste årens besparingar. 
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Övergripande mål: 

2.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 

upp och utvärderas på 

ett bra sätt. 

70 73 Resultatet är en marginell försäm-

ring mot 2018 men målet är upp-

nått. Kvalitetsarbetet är en naturlig 

del av arbetet i verksamheten där-

med är målen allmänt kända. 

 

HME enkät totalt 78 78 Resultatet är en marginell minsk-

ning från 2018 från 79 till 78%. 

Verksamheten har ett bättre utfall 

än kommunen i genomsnitt. 

 

Övergripande mål: 

2.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron sjunker inom alla verksamheter  

Analys 

Sjukfrånvaron ligget totalt på 6,0 %, vilket är en sänkning från 2018. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaron sjunker 

inom alla verksamheter 

6,7 % 5,9 % Totalt ligger sjukfrånvaron inom 

utbildning på 5,9 %. Förskolan har 

högst sjukfrånvaro och utfallet är 

8,6 % medan alla andra verksam-

heter ligger under målvärdet. 

Grundskolan     4,5 % 

Grundsärskolan 2,5 % 

Chefer + administration 1,4 % 

SFI                   1,1 % 

En enhet har arbetat fram ett do-

kument tillsammans med persona-

len "Lärares arbetsuppgifter" som 

innehåller en prioriteringslista vid 

hög arbetsbelastning och uppma-

ning att komma till sin närmaste 

chef för hjälp med prioritering i 

god tid om arbetstiden inte räcker 

till. 

Ytterligare en orsak till att sjuk-

frånvaron sjunker kan vara att 

man går till jobbet trots att man är 

sjuk för att inte ställa till det för 

kollegorna eftersom man vet att 

det är svårt att hitta vikarier. 
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2.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 

2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

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

perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Budget i balans  

Analys 

Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 13 mnkr. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Budget i balans 0 tkr -13 065 tkr Utbildningsnämnden redovisar en 

avvikelse mot budget på 13 mnkr 

för 2019. Största delen av avvikel-

sen hänförs till fritidshem, försko-

leklass, grundskola och grund-

särskola. Se avsnittet driftsredo-

visning. 
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3 Väsentliga händelser 

För att utveckla kvaliteten i undervisningen pågår kompetensutveckling i 

alla verksamheter. På förskolan diskuteras den reviderade läroplanen och 

Läslyftet. På grundskolan genomförs kollegialt lärande inom språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, IKT-användning, 

neuropsykiatriska funktionshinder m.m. Fritidshemmets personal arbetar 

med att utveckla fritidshemmens lärmiljöer. Alla verksamheter har arbetat 

med Barnkonventionen. 

De ekonomiska förutsättningarna försämrades ytterligare 2019 vilket inne-

burit att verksamheterna ständigt sett över sin organisation och har varit 

noga med att hitta effektiviseringar under året. Då det är svårt att göra för-

ändringar då budgetåret börjar, d.v.s. mitt i ett läsår, fick besparingarna full 

effekt först höstterminen 2019. Enheter inom grundskola med årskullar mel-

lan 30-40 elever klarar inte att bemanna enligt timplanen ekonomiskt om 

årskullen delas i två klasser. Flertalet klassrum på kommunens skolor är inte 

anpassade för fler än 25-30 elever. 

Inom den kommunala grundskolan minskade elevantalet på grund av Östra 

skolans etablering. Höstens elevantal var svårt att uppskatta då flera elever 

hade tackat ja till flera skolor, först vid skolstart blev skolplaceringarna 

klara. På högstadiet var det särskilt svårt och organisationen planerades efter 

ett för högt elevantal. Färre elever inom kommunens verksamheter innebär 

att de fasta kostnaderna per elev ökar. 

Modulutbyggnader har placerats på Glömminge skola, Gårdby skola och 

Torslunda skola. Renovering och ombyggnad av Torslunda skolas kök är 

klar och byggnation av ny förskola på Hållbar plats pågår. Byggnationen av 

ny högstadieskola i Färjestaden påbörjades under september. På grund av 

ökat barnantal i Mörbylånga och i Färjestaden utökades förskolans lokaler 

på dessa orter. Den samlade grundsärskolan i Färjestaden har fått fler elever 

och därmed har också ett fritidshem för särskoleelever öppnat. Behovet av 

barnomsorg på kvällar, nätter och helger har ökat och personalstyrkan har 

utökats. 

Brist på tillgänglig arbetskraft börjar bli rejält påtaglig och det är mycket 

svårt att få tag på vikarier. Varje enhet har strategier för att hantera frånvaro 

både genom att organisera om vid frånvaro samt viss överanställning av per-

sonal. Utbildningsverksamheten har ett nära samarbete med Linnéuniversi-

tetets lärarutbildning då tre av våra skolor tar emot studenter som är presum-

tiva medarbetare framöver. 

En viktig faktor för att behålla personal och vara en attraktiv skolkommun 

är att arbetsmiljön är bra för personalen. Den digitala arbetsmiljön förbättra-

des under 2019 och under perioden har en ny skolportal tagits i bruk. Det 

nya läraravtalet från 2018 förutsätter dialog om arbetsmiljön på varje enhet 

och detta arbete pågår. 
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4 Strategiska framtidsfrågor 

Ökningen av barnantalet de senaste åren har gjort att kommunen utökar lo-

kalerna för förskola. Den nya förskolan på Hållbar plats kommer tas i bruk i 

augusti 2020 vilket innebär en förändrad organisation av enheter och rekry-

tering av personal. Byggnationen av ny högstadieskola i Färjestaden innebär 

mycket planeringsarbete avseende personal, inventarier och organisation 

samtidigt som utredning ska påbörjas av Skansenskolans ombyggnation och 

renovering. I och med detta ökar lokalkostnaderna vilket också ökar kom-

munens kostnad för fristående huvudmän. 

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

skolverksamheten har minskat och därmed har de fasta kostnaderna ökat per 

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

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

Kostnadsökningarna för de fasta kostnaderna urholkar verksamheten. 

En ny skolportal är upphandlad och implementeringen är genomförd inom 

skolan, på förskolan kommer systemet tas i bruk vårterminen 2020. Skol-

portalen är det verksamhetssystem som hanterar elevdokumentation, kom-

munikation med vårdnadshavare, närvaro m.m. Mycket av IT-utrustningen 

behöver bytas ut de närmaste åren, exempelvis lärardatorer, interaktiva 

skrivtavlor och telefoner. 

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio åren vara en ödesfråga. I år 

har kommunen för första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med 

behöriga lärare. Samarbete med Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt 

och arbete med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kom-

munen vidtar flera åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, 

arbetet fortsätter med att skapa trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

Andelen elever med extraordinärt behov av särskilt stöd ökar vilket påver-

kar personalens arbetsbelastning negativt. Antalet resurspersoner i verksam-

heten har minskat efter flera års besparingar. Det blir en utmaning framåt att 

möta elevernas behov och samtidigt erbjuda en bra arbetsmiljö för persona-

len. 

Förskolan har lägre nettokostnader per inskrivet barn än jämförbara kommu-

ner och avståndet ökar. Nettokostnaden för grundskolan är något högre än 

jämförbara kommuner 2018 men kommunen har fortfarande dyrare lokaler 

och måltider. Kostnaden för undervisning är avsevärt lägre än jämförbara 

och närliggande kommuner. 

Nyckeltal  
kostnadseffektivitet 

        

Kommun 2016 2017 2018 

Kostnad för undervis-
ning i kommunal 
grundskola F-9, kr/elev 

Borgholm 74 956 71 363 75 785 

Kalmar 52 693 56 922 59 501 

Liknande kommuner 
grundskola, 2018 58 075 62 069 63 206 

  Mörbylånga 58 750 58 151 55 962 
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5 Kvalitet i verksamheten 

Nyckeltal  
kostnadseffektivitet 

        

Kommun 2016 2017 2018 

Nettokostnad för-
skola, kr/inskrivet 
barn 

Borgholm 160 010 169 743 141 939 

Kalmar 121 444 129 647 132 067 

Liknande kommuner 
förskola, 2018 119 659 126 478 133 746 

  Mörbylånga 123 953 123 562 125 585 

Nettokostnad grund-
skola åk 1-9, kr/elev 

Borgholm 108 354 115 263 121 816 

Kalmar 90 718 89 177 103 754 

Liknande kommuner 
grundskola, 2018 98 801 102 512 113 298 

  Mörbylånga 110 460 104 867 116 803 

 

2017 var första året som kommunens kostnader för förskola understeg lik-

nande kommuners kostnader och under 2018 har avståndet ökat ytterligare. 

Detta gäller även i jämförelse med närliggande kommuner. 

Kommunens kostnader för grundskola ligger något över liknande kommu-

ners kostnader, dock är kostnaden för undervisning lägre än liknande kom-

muner och kostnaden för lokaler och måltider är högre. 

  

5.1 Intern kontroll i verksamheten 

Uppföljningen av kontrollmomenten inom Utbildning visar att sjukfrånva-

ron minskat jämfört med 2018, vilket är positivt. Varje enhet har tagit fram 

en rutin för bemanning vid frånvaro vilket skapar trygghet i personalgrup-

pen. Den minskade budgetramen och svårigheten att få tag på korttidsvika-

rier har dock pressat organisationen ytterligare. En förklaring kan vara att 

vikariebristen gör att personal går till arbetet trots sjukdom för att inte kolle-

gorna ska få ökad arbetsbelastning. Antal elever med extraordinärt särskilda 

behov har ökat och därmed belastningen på personalen. Kostnaderna för fö-

retagshälsovård har ökat under året vilket också tyder på ökad stress, ökat 

antal konflikter på arbetsplatsen och ökat behov av enskild handledning. 
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6 Personalekonomisk redovisning 

Personalnyckeltal 2019-12-31 2018-12-31 

Antal tillsvidareanställda 419 405 

Antal tillsvidareanställda - Män  67 73 

Antal tillsvidareanställda - Kvinnor  352 332 

Personalomsättning tillsvidareanställda  11,0 %   

Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidarean-
ställda 97 %   

Rapporterade arbetsskador och tillbud under året 253 177 

Sjukfrånvaro (alla anställda)  5,9 % 6,8 % 

Sjukfrånvaro - Män  6,3 %   

Sjukfrånvaro - Kvinnor  4,3 %   

 

Majoriteten av de anställda har en grundanställning motsvarande 100 % 

tjänst. Ett antal av dessa har partiell tjänstledighet på egen begäran vilket in-

nebär att den faktiska genomsnittliga sysselsättningsgraden är lägre än 

97 %. Rapporterade arbetsskador och tillbud avser både personal och 

barn/elever. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. 
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7 Driftsredovisning 

Resultaträkning 2019 2019   

tkr Budget Utfall Skillnad 

Intäkter -40 849 -40 229 -620 

Personalkostnader 208 532 219 808 -11 276 

Lokalkostnader 46 263 46 064 199 

Övriga kostnader 155 547 156 915 -1 368 

Summa 369 493 382 558 -13 065 

 

Utbildningsnämnden redovisade en negativ avvikelse mot budget med 13 

mnkr för 2019. Intäkterna var lägre än budgeterat inom grundskolan på 

grund av en återbetalning av statsbidraget för likvärdig skola för 2018 och 

2019. Inom förskolan var däremot barnomsorgsavgifterna högre än budgete-

rat. Personalkostnader var högre än budgeterat inom förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Största avvikelsen på övriga 

kostnader hänförs till ökade kostnader för skolskjuts. 

 

Driftsredovisning 2019 2019 
Utfall Skillnad tkr Budget 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Förskola och pedago-
gisk omsorg -13 190 113 269 100 079 -14 409 114 615 100 206 -127 

Förskoleklass, grund-
skola, fritidshem -23 879 221 112 197 232 -23 969 234 714 210 746 -13 513 

Gymnasie- och vuxenut-
bildning -3 438 70 614 67 176 -1 481 68 469 66 987 188 

Central administration -342 4 673 4 331 -370 4 466 4 096 235 

Utbildningsnämnden 0 675 675 0 524 524 151 

Summa -40 849 410 342 369 493 -40 229 422 787 382 558 -13 065 

 

Tabellen ovan visar verksamheternas resultat för 2019. Förskolan redovisar 

ett mindre underskott jämfört mot budget som främst hänförs till ökade 

kostnader för förskola på nätter, kvällar och helger på grund av fler barn i 

behov av den verksamheten, samt en högre andel yngre barn. Fritidshem-

men redovisar ett underskott jämfört mot budget på -800 tkr. Underskottet 

består till största delen av högre personalkostnader. Kostnaderna är även 

högre för fritidshem kopplat till grundsärskolans elever, både i egen regi och 

för elever som går i annan kommun. Förskoleklassens resultat visar på en 

negativ avvikelse mot budget på -300 tkr, vilket beror på en högre andel ele-

ver i behov av tilläggsbelopp. Grundskolans budgetavvikelse är -10,9 mnkr. 

Avvikelsen består till stor del av personalkostnader. En del av underskottet 

beror på högre kostnader för skolskjuts i form av taxiresor (-1,6 mnkr). 

Grundskolans verksamhet har också en högre andel elever i behov av till-

läggsbelopp (totalt -1,8 mnkr, varav -1 mnkr avser grundskola). Kostna-

derna för fristående huvudmän har ökat mer än beräknat samtidigt som en 

del av verksamhetens kostnader för organisationen kvarstår. Skolenheter 

med 30-40 elever i en årskurs håller inte budget om årskursen delas på två 

klasser. Största andelen av underskottet återfinns på mellan- och högstadiet. 

Den negativa budgetavvikelsen beror även på en återbetalning av statsbidra-

get för likvärdig skola för 2018 och 2019 (3,5 mnkr). I resultatet ingår även 

en extra utbetalning till fristående huvudmän med anledning av underskottet 
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på de kommunala enheterna (1,6 mnkr). Grundsärskolan redovisar en bud-

getavvikelse på -1,5 mnkr vilken består av höga personalkostnader i förhål-

lande till antal elever samt ökade kostnader för elever i annan kommun. 

Gymnasie- och vuxenutbildningen gör ett mindre överskott på grund av 

lägre kostnader för gymnasieutbildning till Kalmarsundsgymnasieförbund, 

samt för grundläggande vuxenutbildning i form av sva, svenska som andra-

språk. Sfi, svenska för invandrare, redovisar ett underskott på -1,9 mnkr på 

grund av lägre intäkter från migrationsverket. 
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8 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 2019 2019   

tkr Budget Utfall Skillnad 

Skolgårdar 1 500 1 398 102 

Inventarier utbildning 1 500 1 460 40 

Åtgärder lokalbrist 925 687 238 

Summa 3 925 3 545 380 

 

Tabellen ovan visar utfallet av Utbildningsnämndens investeringar under 

2019. 380 tkr av investeringsbudgeten har inte förbrukats under året. Flerta-

let investeringsprojekt är hänförbara till anpassning av utökade lokaler samt 

inventarier till följd av utökningen. 
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1 Uppdrag 

I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 

till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 

övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 

men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

1.1 Medborgare 

1.2 Utveckling 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Plan för att stärka och förbättra förut-
sättningarna för planering, uppföljning 
och utvärdering i skolan. 

 Avslutad 2019-01-08 
 
2019-12-31 

Beskrivning 
Den pedagogiska verksamheten i skolan måste ha goda förutsättningar för att 
nå de högt uppsatta mål och förväntningar som finns. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram en plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för pla-
nering, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet i skolan. 

Kommentar 

Lärare undervisar idag i snitt ca.18,5 timmar/vecka. Utöver undervisningstiden 
ingår ex. tillsyn av eleverna på rast, pedagogisk lunch samt planeringstid. Lärare 
arbetar enligt Bilaga M som innebär att de har 35 timmar/vecka på arbetsplatsen 
och 10,5 timmar som förtroendetid till för- och efterarbete av undervisningen 
samt kontakter med vårdnadshavare. 

För att ytterligare stärka och förbättra förutsättningarna för planering, uppföljning 
och utvärdering görs följande: 

 Diskussion på central nivå med lärarnas fackliga organisationer kring det 
nya läraravtalet HÖK 18 där två områden ringats in att arbeta vidare 
med, se nedan. En enkät har genomförts med fokus på arbetsmiljön, uti-
från vad som framkommit i denna har varje enhet formulerat en hand-
lingsplan för det fortsatta arbetet.  

Övergripande mål: Upplevd förbättring av arbetsmiljö/arbetsbelastning med ett 
mer attraktivt läraryrke för att möta utbildningens behov och förutsättningar. 
Kompletteras med lokala mål. 

Område 1: Arbetsmiljö/arbetsbelastningsenkät, utvärdering maj 2020 

Område 2: Lönebildning, kompetensförsörjning, attraktivitet, utvärdering maj 
2021 

 Nytt system (Stratsys) har införts där rektor tillsammans med medarbe-
tarna utvärderar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Ett nytt system (Qlik Sense) har införts i syfte att det ska vara enkelt för 
rektor och personal att följa måluppfyllelsen gällande bl.a. nationella 
prov och betyg. Utifrån systemets grafer kan man föra diskussioner kring 
det pedagogiska arbetet och avgöra vad som behöver åtgärdas framö-
ver. 

 En ny skolportal (School Soft) är inköpt och är igång fr.o.m höstterminen 
2019. Den nya skolportalen underlättar för pedagogerna att dokumen-
tera och kommunicera med vårdnadshavarna. 

1.3 Medarbetare 

1.4 Ekonomi 
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1 Internkontrollarbete 

En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 

kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 

kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-

ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 

ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-

jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 

Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-

sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 

intern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 

för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 

interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 

nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna. 

Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa an-

ordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen 

men som formellt inte hör till kommunens organisation. 
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2.1.1 Utbildningsnämnd 

2.1.1.1 Risk vid minskad budgetram 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Minskad personalstyrka kan ge ökad stress, för eleverna lägre måluppfyllelse 
samt minskad attraktivitet som arbetsgivare. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Elever, personal 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Statistik sjukfrånvaro 
 
Vad ska kontrolleras? 
Sjukfrånvaron 
 

Resultat av kontroll 
 

Sjukfrånvaron för utbildning är 
5,9 % och har sjunkit inom alla 
verksamheter utom förskolan där 
den uppgår till 8,6 %. 

  

2.1.1.2 Risk - personalbrist inklusive vikariebrist 

 Riskvärde 
16 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Personalbrist kan uppstå genom att verksamheten inte bemannas med behö-
rig personal eller att personal saknas helt då uppstår en risk för att bar-
nen/eleverna inte får den undervisning de har rätt till. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Personal, barn och elever 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin behövs på varje enhet hur 
verksamheten organiseras vid 
personalbrist 
 
Vad ska kontrolleras? 
Hur rutinen fungerar då personal-
brist uppstår 
 

Resultat av kontroll 
 

Rutinerna på enheterna fungerar 
bra om det är en eller ett fåtal från-
varande. Är många borta är det 
mycket svårt att organisera om så 
att verksamheten fungerar tillfreds-
ställande. Det är idag mycket svårt 
att rekrytera korttidsvikarier. 

  

2.2 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-

läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-

styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 

verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-

cesserna. 

2.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.2.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att 
arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är 
dokumenterade och att instruktion-
er finns upprättade. 
 

Resultat av kontroll 
 

På grund av att projektet Dokumen-
tera för resultat inte har prioriterats 
under 2019 har inte denna punkt 
utförts. Flera verksamheter har 
påbörjat arbete med Dokumentera 
för resultat under sista månaderna 
2019 och kommer fortsätta under 
2020 vilket gör att det blir genom-
gång av rutiner. 

  

2.3 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-

ionellt stöd och styrning till organisationen. 

2.3.1 Ekonomirutiner 

2.3.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där jävs- och integritetsreg-
lerna inte följts men flertalet kontrol-
lerade stickprov var rätt. Där avvi-
kelse noterats har beslutsattestan-
ten kontaktats och utbildning har 
skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 

Resultat av kontroll 
 

Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter har påbörjats under hösten 
och fortsätter under 2020. 

  

2.3.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt kommunbas 13 och att kostnader för repre-
sentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte och 
deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot kommunbas 13 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där felaktigt konto använts 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där syfte och deltagare sak-
nades på fakturorna men flertalet 
kontrollerade stickprov var rätt. Där 
avvikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 

  

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna 
leverantörsfakturor vid månadsbryt. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 
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2.3.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna 
avser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 

  

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av 
regelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 

Resultat av kontroll 
 

Under året görs avstämning av 
löpande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 
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2.3.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan också 
innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under 
våren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 

  

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 

Resultat av kontroll 
 

Granskning har inte gjorts under 
året. 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 
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2.3.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fe. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 

Resultat av kontroll 
 

Ett företag har anlitats som har 
kontrollerat redovisningen av mom-
sen. Rättelse av momsredovisning 
för år 2016, 2017 och 2018 har 
lämnats in till Skatteverket. 

  

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 

Resultat av kontroll 
 

Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har 
sedan delat med sig till övriga. Där-
utöver har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 

Resultat av kontroll 
 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där momsen redovisats fel 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. Störst problem 
är det med Eurocardfakturorna. 

  

2.3.2 Kanslirutiner 

2.3.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir för 
kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas 
på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 

Resultat av kontroll 
 

I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Ny rutin i uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Uppföljning kommer att ske med 
hjälp av ny rutin och ny modul i 
Ciceron Assistent där slutdatum gör 
att handläggaren får påminnelse 
om sista dag och systemet måste 
öppnas för ärenden som kommer in 
för sent. En administrativ handbok 
kommer att finnas på intranätet 
med information och hjälp till hand-
läggare 
 

Kommentar 
 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 

Resultat av kontroll 
 

I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Uppföljning av återremitterade 
ärenden 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för utdrag ur dokument- 
och ärendehanteringssystemet 
Ciceron och ur Stratsys införs 2020. 
 

Kommentar 
 

2.3.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende 
informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av all-
männa handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 

Resultat av kontroll 
 

Diarieföring och gallring ur vårt 
analoga slutarkiv fungerar enligt 
gällande rutiner och lagstiftning. 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
pågår. Utifrån resp informations-
hanteringsplan får verksamheterna 
fram en gallringsplan som gäller 
eget närarkiv. Ett arbete är påbörjat 
med översyn av diarieföring och 
gallring för att upptäcka ev brister 
samt för att undersöka möjligheten 
att gallra automatiskt ur vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
Ciceron. 

 Nya rutiner för diarieföring och 
gallring 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
är påbörjat. Utifrån resp informat-
ionshanteringsplan får verksamhet-
erna fram en gallringsplan som 
gäller eget närarkiv. Ett arbete är 
påbörjat med översyn av diariefö-
ring och gallring för att upptäcka ev 
brister samt för att undersöka möj-
ligheten att gallra automatiskt ur 
vårt dokument- och ärendehante-
ringssystem Ciceron. Information 
kommer att finnas i den administra-
tiva handboken på intranätet. 
 

Kommentar 
 

2.3.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 

Resultat av kontroll 
 

Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 

 Ny rutin och uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 
 

Kommentar 
 

2.3.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 

Resultat av kontroll 
 

Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 

 Ny rutin och nytt system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 

Kommentar 
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2.3.3 HR/Lön 

2.3.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en 
attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 

Resultat av kontroll 
 

Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 

Resultat av kontroll 
 

Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga 
sökanden. En rekrytering ska 
omannonseras då den endast hade 
2 sökande och ingen var behörig. 
Det rörde sig om en distriktsskö-
tersketjänst. 

  

2.3.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 

Resultat av kontroll 
 

4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i 
kommunen som chef. Stickprovs-
kontrollen visar att alla 4 har ge-
nomfört BAM-utbildningen. 
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2.3.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade 
avvikelser attesteras av chef innan 
lönen bearbetas. 
 

Resultat av kontroll 
 

Varje månad sedan mätningen 
startat (läs mitten 2019) har löne-
chef skickat påminnelse till flertalet 
chefer som inte attesterat enligt 
gällande rutiner. Detta har fått till 
följd att X antal medarbetare fått 
felaktiga löner varje månad, som 
löneavdelningen fått lägga tid på att 
rätta efterföljande månader. Ej god-
tagbart resultat. 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt 
registrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 

Resultat av kontroll 
 

Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med 
manuell överflytt av information från 
ett system till ett annat sker kontrol-
len för varje anställning. 

  

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställan av lön. Ny rutin sedan ca ett 
år tillbaka att uppstådda fel rättas 
av lönechef i Visma lön och läses 
tillbaka till ekonomisystemet, efter 
underlag om fel från ekonomiavdel-
ningen. På så vis har vi samma 
data i Visma lön och i Visma eko-
nomi. 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 

Resultat av kontroll 
 

Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 

Resultat av kontroll 
 

Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 

  

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman 
inkommer till Visma lön i rätt tid. 
 

Resultat av kontroll 
 

Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 

  

2.3.4 Leverera IT-stöd 

2.3.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra 
överträdelser av befogenheter. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 

Resultat av kontroll 
 

Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer 
behörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende be-
ställning av avregistrering av behö-
righeter. Stora svårigheter att få 
ansvariga att återkoppla när admi-
nistratör/chef slutar för att säker-
ställa informationssäkerheten kring 
denna punkt. 

  

2.3.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.3.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns 
inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av 
de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, 
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade 
i systemstöd. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 

Resultat av kontroll 
 

Granskning har inte gjorts. 

  

2.3.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 

Resultat av kontroll 
 

Granskning har inte gjorts. 

  

3 Slutsatser 

Uppföljningen av kontrollmomenten inom Utbildning visar att sjukfrånva-

ron minskat jämfört med 2018, vilket är positivt. Varje enhet har tagit fram 

en rutin för bemanning vid frånvaro vilket skapar trygghet i personalgrup-

pen. Den minskade budgetramen och svårigheten att få tag på korttidsvika-

rier har dock pressat organisationen ytterligare. En förklaring kan vara att 

vikariebristen gör att personal går till arbetet trots sjukdom för att inte kol-

legorna ska få ökad arbetsbelastning. Antal elever med extraordinärt sär-

skilda behov har ökat och därmed belastningen på personalen. Kostnaderna 

för företagshälsovård har ökat under året vilket också tyder på ökad stress, 

ökat antal konflikter på arbetsplatsen och ökat behov av enskild handled-

ning. 

De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-
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cesserna i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom pro-

cesserna kontroll av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring en-

ligt gällande lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av 

verkställighet av politiska beslut, uppföljning av rapporterade avvikelser 

inom hantering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder 

tagits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-

den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 

aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 

vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 

system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-

ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 

godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 

Risker inom kanslirutiner 

Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny 

rutin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 

administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-

nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 

arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 



 



TORSLUNDASKOLA 

Hur bedömer du att målen i verksamhetsplanen uppfylls? 

Jag bedömer att målen för verksamhetsplanen uppfylls det är dock svårt med budgeten då 

elevunderlaget skiljer sig mellan de olika årskullarna. Under mötet med personalen och eleverna 

upplever jag dem som väldigt positiva och nöjda med sin arbetsplats. 

Vilka framtida utmaningar och behov har du uppfattat att man upplever i verksamheten? 

Utmaningar:  

 Det skiftande elevunderlaget i de olika årskurserna (12-26 elever) är en utmaning då det är 

svårt att få ekonomin att gå ihop. 

 Det finns klassrum i äldre byggnader som man ej kan anpassa fullt ut för verksamhetens 

behov. Musikrummet kan ej användas samtidigt som det bedrivs lektion i klassrummet 

bredvid då det inte är ljudisolerat.   

 Behovet av personal, nyrekrytering samt vikarier. 

 

Behov: 

 Under elevrådet lyfter eleverna frågan om brist av solskydd på skolgården. Det är planterade 

träd men dessa kommer dröja några år till innan de är tillräckligt stora för att fungera som 

detta.  

 För att kunna nyttja gymnastikhallen mer skulle det behövas ytterligare omklädningsrum 

samt en skiljevägg för att kunna dela hallen. 

Vilka övriga synpunkter har du på verksamheten du är kontaktpolitiker för? 

Under mitt möte med elever och personal fick jag en bild av en glädje och stolthet över sin skola. Den 

nya matsalen samt uppförandet av paviljongen för rektor, skolhälsan mm är något man gärna lyfte 

som positiv utveckling. 

 

TORSLUNDAFÖRSKOLA 

Hur bedömer du att målen i verksamhetsplanen uppfylls? 

Jag bedömer att målen uppfylls. Personalgruppen uppvisar en väldig glädje till sitt jobb och den 

verksamhet de bedriver där.  

Vilka framtida utmaningar och behov har du uppfattat att man upplever i verksamheten? 

Utmaningar:  

 Behovet av personal, nyrekrytering samt vikarier. 

 

Behov: 

 Uppfräschning av utsidan på byggnaden där det bland annat saknas färg och är 

missfärgningar vid entrén.  

 Nya batterier till transportvagnarna för att möjliggöra utflyckter. 



 

Vilka övriga synpunkter har du på verksamheten du är kontaktpolitiker för? 

Denna enhet var vi inte vid så länge och tyvärr känner jag inte att jag har lika bra bild av deras behov 

och utmaningar. 

 

FÖRSKOLAN VÄXTHUSET 

Hur bedömer du att målen i verksamhetsplanen uppfylls? 

Jag bedömer att målen uppfylls. Personalgruppen uppvisar en väldig glädje till sitt jobb och den 

verksamhet de bedriver där.  

Vilka framtida utmaningar och behov har du uppfattat att man upplever i verksamheten? 

Utmaningar:  

 Under våren tillförs det mycket barn i grupperna vilket gör att det ibland är fullt på samtliga 

avdelningar. 

 Behovet av personal, nyrekrytering samt vikarier. 

 

Behov: 

 Uppfräschning av lokalerna där bland annat har påbörjats målning på en avdelning men inte 

slutförts. 

 Lokalerna och utegård känns små och inte riktigt anpassade för stora grupper. 

 För att möjliggöra att fler barn kan sova utomhus har de behov av ytterligare skärmtak samt 

utemadrasser. 

 Bullerplank som lutar kraftig ut mot vägen. Det har påtalats flera gånger samt man har 

försökt ordna detta utan framgång. 

Vilka övriga synpunkter har du på verksamheten du är kontaktpolitiker för? 

Under samtal med personalen lyfter de behovet av någon kontrollfunktion då de upplever att många 

barn är på förskolan trotts att föräldrarna är lediga. Vissa önskar även att man skulle följa skolverkets 

rekommendation angående storlek på barngrupperna. 

 

FAMILJEDAGHEM 

Hur bedömer du att målen i verksamhetsplanen uppfylls? 

Jag bedömer att målen uppfylls. Personalgruppen uppvisar en väldig glädje till sitt jobb och 

möjligheten att jobba med hemmet som utgångspunkt där de vardagliga sysslorna blir en del i 

lärandet. 

 



Vilka framtida utmaningar och behov har du uppfattat att man upplever i verksamheten? 

Utmaningar:  

 Rekrytering av ytterligare personal till främst Mörbylånga. 

Behov: 

 

Vilka övriga synpunkter har du på verksamheten du är kontaktpolitiker för? 

Under mötet lyfts lönefrågan då de känner att inte alla ser deras jobb som ett riktigt jobb där det 

krävs mycket mer än att kunna laga mat och leka med barnen. Denna grupp sitter inne med mycket 

kompetens och har studerat många år till bland annat förskolelärare och känner inte att de får betalt 

efter sin utbildningsnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-01-14 

Martin Olson (M) 











Verksamhetsbesök Gullvivans Förskola 29/1-2020 

 

Hur bedömer du målen i verksamhetsplanen uppfyllda? 

Bedömer målen uppfyllda.  

 

Framtida utmaningar och behov i verksamheten? 

Slitna och äldre lokaler men renovering till viss del skall ske sommaren 2020? 

Stora barngrupper. 

OB-verksamheten är svårplanerad. 

 

Övriga synpunkter ang verksamheten? 

Bra med aktivitetshall, bra sammansättning av personal och positiv anda. 

Enkel och tydlig kommunikation/info med vårdnadshavare i entrè. 

 

Anders Eklöv 



Verksamhetsbesök Snäckstrands förskola 29/1-2020 

 

Hur bedömer du att målen i verksamhetsplanen uppfylls? 

Anser målen i kommunala verksamhetsplanen uppfyllda, dock med viss reservation då 

personal/medarbetare tydligt påpekar att man saknar pedagogiska utmaningar och tillräckligt 

utrymme/tid/ekonomi för tillräcklig friskvård. 

 

Vilka framtida utmaningar och behov finns i verksamheten? 

Avd Bojen kan inte använda alla utesovplatser så fort det inte är torrt väder då taket ej räcker hela 

vägen så det regnar in på hälften av platserna och barnen blir blöta. 

Personal går i trasiga kläder med undermålig kvalitet. 

 

Övriga synpunkter ang verksamheten? 

Fräscha lokaler, men väldigt trångt och stressig miljö. 

 

Anders Eklöv 



Verksamhetsbesök Skogsgläntan 29/1-2020 

 

Hur bedömer du att målen i kommunala verksamhetsplanen uppfyllda? 

Anser målen uppfyllda, men med reservation för att personal saknar pedagogiska utmaningar och 

inte alltid tycker det är kul att gå till jobbet pga hög arbetsbelastning och känsla av otillräcklighet. 

 

Framtida utmaningar och behov i verksamheten? 

Stora barngrupper, ofta 19 barn på 2 pedagoger (4-5åringar), skolverkets rekommendation är 9-15st. 

I grupper med 1-3åringar 14-15 barn med rekommendation om 6-12st 

Om personalen fick önska, en heltid till per avdelning. 

Ekonomin. 

 

Övriga synpunkter ang verksamheten? 

Bra med ”lekhall”, bra utemiljö.  

Hårt belastad och sliten personal, två st behöver sova/vila en timme på arbetsplatsen för att orka 

med arbetet. 

Finns ej tid och utrymme för handledning av praktikanter eller språkträning. 

 

Anders Eklöv 
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Samråd detaljplan Färjestaden 1:232 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har just nu detaljplan Färjestaden 1:232 på samråd. 

Utbildningsnämnden uppmanas lämna yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2020.  

Överväganden 

Detaljplanen behandlar fastigheten närmast Ladan där bostäder planeras. Då 

Utbildning lämnar lokalerna för förskolan på Ladan vid halvårsskiftet 

bedrivs inte längre någon förskoleverksamhet i området. Förvaltningen har 

inget att erinra mot planen.  

§ 2-Överväganden 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden har inget att erinra. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Plan- och bygglovschef 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Mörbylånga kommun
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Mörbylånga kommun | 386 80 Mörbylånga
Tel: 0485-470 00 | E-post: kommun@morbylanga.se | 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 24 februari 
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. 

Samrådsmöte kommer att hållas i 
Smaragdskolans matsal den 6 februari 
med start klockan 18:00. 

Kontakperson:
Ylva Hammarstedt
ylva.hammarstedt@morbylanga.se
0485-472 98

Samrådstid:

20 januari - 2
4 februari

Samrådsmöte:

6 februari

Varför får jag detta brev?
Du har bedömts vara berörd av 
detaljplaneförslag för del av Färjestaden 
1:232 med fl era fastigheter och ingår 
därmed i samrådskretsen. Planområdet 
är beläget i Sjöbergs hage, ett större 
sammanhängande grönområde centralt 
i Färjestaden. Planområdet avgränsas 
av befi ntlig villabebyggelse utmed 
Näckrosgatan, Smörblomsgatan, 
Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster 
avgränsas planområdet av den gång- och 
cykelväg som leder genom Sjöbergs hage 
och i norr av allaktivitetshuset Ladan. 
Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och 
Smörblomsgatan ingår i planområdet.
Planområdet omfattar ca 1,8 hektar. 

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?

Syft et med detaljplanen är att försiktigt 
placera in byggnader för framförallt 
boende och vårdboende i fl erbostadshus 
på ett sätt som minimerar påverkan 
på ett av kommunens viktigaste 
rekreationsområde och på områdets höga 
naturvärden. Vidare är syft et att skapa 
en fl exibel detaljplan som också gör det 
möjligt att bygga skola och lokaler för 
samling och aktivitet.

Planförslaget är till viss del förenligt med 
översiktsplanen.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget innebär att befi ntlig skog 
och öppen mark med boulebana ersätts 
med en eller fl era stora byggnader. 
Planförslaget möjliggör för boende, 
vårdboende, skola och samlingslokaler 
och medger en förhållandevis stor 
byggrätt och höga byggnader. 
För att passa in en eller fl era stora 
byggnadsvolymer i ett område som 
domineras av småskalig villabebyggelse 
är det viktigt att utformningen och 
placeringen av tillkommande byggnader 
tillsammans med omgivande mark 
anpassas för att mildra skalförskjutningen.

Områden för allmän plats har anpassats 
för att uppnå en mildrande eff ekt och 
för att möjliggöra rationell skötsel 
av grönområdena. Fasadmaterial 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata

NATUR Naturområde

P-PLATS Parkeringsplats

Kvartersmark

B Bostäder

BDSR Bostäder, Vårdboende, Skola, Samlingslokal

E Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

Faunadepå Faunadepå ska bevaras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 0 Största byggnadsarea i m² per fastighet

e2 0% Största byggnadsarea i % av fastighetsarean

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Utformning

f1 Fasadmaterial ska vara trä

f2 Komplementbyggnader ska förses med växttak

Mark

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

n1
Parkeringen ska utformas med maximalt 40% hårdgjord yta,
minst 10 blommande träd och avgränsas med mur eller
häckplatering i söder och öster

n2
Ytor för fördröjning och rening av dagvatten ska anordnas

n3
Minst 15 blommande träd eller ädellövträd ska planteras

n4
Skyddsområde för värdefullt träd - Glasbjörk. Ingen
markberedning tillåts.

Utförande

b1
Källare får inte finnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

)—+0,0 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

föreslås regleras till trä och växttak för 
komplementbyggnader för att ingreppet 
ska bli så skonsamt som möjligt. Plantering 
av större blommande träd eller ädellövträd 
föreslås för att kompensera förlusten av 
träd inom området, möjliggöra för ökad 
biologisk mångfald, för att minimera 
påverkan på det upplevda landskapet och 
för att bevara upplevelsen av frihet i det 
off entliga rummet. 

Planförslaget innebär att Smörblomsgatan 
förlängs något och att ökningen av trafi k 
på Smörblomsgatan ökar. Ökningen av 
trafi ken kommer enligt beräkningar inte 
leda till att gällande riktvärden för buller 
överskrids. Kollektivtrafi ken kan utnyttjas i 
och med närhet till busshållplats.

Mängden hårdgjord yta minimeras 
och ytor för rening och fördröjning av 
dagvatten säkras för att minska risken för 
översvämningar till följd av stora regn och 
för att möjliggöra för en öka tillrinning till 
alsumpskogen i öster.

Mer information och fullständiga 
handlingar fi nns tillgängliga på: 

• www.morbylanga.se/detaljplaner

• Kommunkontoret i Mörbylånga, 
Trollhättevägen 4

• Biblioteket i Färjestaden 



 

Mörbylånga kommun | 386 80 Mörbylånga 
Tel: 0485-470 00 | E-post: kommun@morbylanga.se | www.morbylanga.se 

 

Samhällsbyggnad 
Ylva Hammarstedt, 0485-472 98 
ylva.hammarstedt@morbylanga.se 
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Sida 
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Datum 
2020-01-16 

Dnr 
2018-30 

 
 

 
 

Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl 
Sjöbergs hage 

Vad är en sändlista?

Kommunen har i uppgift att i varje detaljplan avgränsa en samrådskrets.  

I samrådskretsen ingår myndigheter, sakägare, berörda grannar och föreningar som 

bedöms påverkas av detaljplaneförslaget.  

Härmed intygas att rubricerade ärende har skickats på samråd enligt Plan- och 

bygglagen 5 kap 13 § till nedanstående adresser. 

Digital information om samråd 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 

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:registrator@lm.se
mailto:stefan.gunnarsson@ksrr.se
mailto:PBL@eon.se
mailto:skanova-remisser-kalmar@skanova.se
mailto:info@adbsydost.se
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Datum 
2020-01-16 

Dnr 
2018-30 

Sida 
2(3) 

 

 

 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 
 

 Föreningar 

Torslunda Hembygdsförening  svenaeus@telia.com 

Färjestadens Bågskytteklubb  fredrik.lidzen@gmail.com  

Solvändan SPF 613  ingridjospf@telia.com  

PRO Färjestaden  hasse.segerdahl@home.se  

Ölands veterantraktorklubb a.lindstrom@telia.com  
 

  

mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
mailto:registrator@morbylanga.se
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mailto:svenaeus@telia.com
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Information om samråd till följande: 

 Lokala hyresgästföreningen 

 DHR Kalmar/Öland 

 Sakägare och berörda grannar är grönmarkerade i kartan. Planområdet 
avgränsas av den streckade röda linjen. 
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Plan- och byggverksamheten 

Ylva Hammarstedt, 0485-472 98 
ylva.hammarstedt@morbylanga.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-09 
Referens 

2018-30 

 

 
 

 

 

  

 

Del av Färjestaden 1:232 m fl, Sjöbergs hage – 
Detaljplan. Samråd 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 11 januari 2018 om att uppföra ett flerbostadshus 
enligt konceptet Bovieran Classic, det vill säga seniorboende.  

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt 
boende och vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan 
på ett av kommunens viktigaste rekreationsområde och på området höga 
naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör 
det möjligt att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet. 

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande 
grönområde centralt i Färjestaden. Planområdet omfattar ca 1,8 hektar. 

 

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet 
av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL.  
Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 
december 2019, är kommunens bedömning att planens genomförande inte 
medför en betydande miljöpåverkan 
 

Beslut om planbesked fattades av Miljö- och byggnadsnämnden den 1 mars 
2018 § 27. 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-12-09 
Referens 

2018-30 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 december 2019. 
Plankarta med planbestämmelser, daterad den 19 december 2019  
Planbeskrivning, daterad den 19 december 2019 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 december 2019 
Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 december 2019 
Naturvärdesinventering, Ecocom, daterad den 8 oktober 2018 
Inventering av mindre hackspett, Ecocom, daterad den 6 juni 2019 
Dagvattenutredning, Sweco, daterad den 27 september 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Handlingarna daterade den 19 december 2019 godkänns för samråd. 

Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt 

Ylva Hammarstedt 
Arkitekt SAR/MSA 
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Planskede

SBN§

§ KF

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata

NATUR Naturområde

P-PLATS Parkeringsplats

Kvartersmark

B Bostäder

BDSR Bostäder, Vårdboende, Skola, Samlingslokal

E Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

faunadepå ska bevaras faunadepå ska bevaras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 0 Största byggnadsarea i m² per fastighet

e2 0% Största byggnadsarea i % av fastighetsarean

)—+0,0 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Utformning

f1 Fasadmaterial ska vara trä

f2 Komplementbyggnader ska förses med växttak

Mark

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

n1 Parkeringen ska utformas med maximalt 40% hårdgjord yta,
minst 10 blommande träd och avgränsas med mur eller
häckplatering i söder och öster p-norm 0,8 platser per lägenhet

n2 Ytor för fördröjning och rening av dagvatten ska anordnas

n3 Minst 15 blommande träd eller ädellövträd ska planteras

n4 Skyddsområde för värdefullt träd - Glasbjörk. Ingen
markbberedning tillåts.

Utförande

b1 Källare får inte finnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

@@@
@@@
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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 byggnadsförvaltningen senast den dd mm åååå.

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

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

Vid frågor kontakta:
Handläggare Ylva Hammarstedt
e-post: ylva.hammarstedt@morbylanga.se
tel. 0485-472 98

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun. 
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun:
Ylva Hammarstedt   Arkitekt
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
Helena Ekvall    Gata och Service
Bengt Johansson   Mark och Exploatering
Peter Eriksson    Taxefi nansierad verksamhet

Inledning

Plankartan med planbestämmelser är detaljplanen och det dokument som är juridiskt 
bindande. 
Planbeskrivningen, detta dokument, är det dokument som anger syftet med detaljpla-
nen och hur detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen 
ska också framgå de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för 
fastighetsägare, allmänheten och miljön.
Till planhandlingarna räknas också checklistor, illustrationer och utredningar när dessa 
behövs.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska upprättas när det inom ett område fi nns många motstående intressen. 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 
och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vat-
tenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. Planen är 
bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldig-
heter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta 
det kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna bestämmer om 
planläggning ska komma till stånd eller inte och det är kommunerna 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 fi guren nedan.

Samråd

Under samrådet är ett första förslag till detaljplan tillgängligt för berörda och 
allmänheten under minst fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter 
och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända 
sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att 
lämna synpunkter.

Granskning

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
tillgängligt för berörda och allmänheten för granskning under minst tre veckor. Under 
granskningen är det återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
Beslut om att anta detaljplanen fattas av  kommunfullmäktige. Om ingen överklagar 
beslutet att anta detaljplanen vinner denna laga kraft tre veckor efter det att protokollet 
från sammanträdet justerats och beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
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Syfte och omfattning 

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att försiktigt placera in byggnader för framförallt boende 
och vårdboende i fl erbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan på ett av kommu-
nens viktigaste rekreationsområde och på området höga naturvärden. Vidare är syftet 
att skapa en fl exibel detaljplan som också gör det möjligt att bygga skola och lokaler 
för samling och aktivitet.

Sammandrag av planförslaget

Planförslaget medger en förhållandevis stor byggrätt och höga byggnader. För att passa 
in en eller fl era stora volymer i ett område som domineras av småskalig villabebyg-
gelse är det viktigt att utformningen och placeringen tillsammans med omgivande 
mark runt tillkommande byggnation anpassas för att mildra skalförskjutningen. 
Områden för allmän plats har anpassats för att uppnå en mildrande effekt och för 
att möjliggöra rationell skötsel av grönområdena. Fasadmaterial föreslås regleras 
till trä och växttak för komplementbyggnader för att ingreppet ska bli så skonsamt 
som möjligt. Plantering av större blommande träd eller ädellövträd föreslås för att 
kompensera förlusten av träd inom området, möjliggöra för ökad biologisk mångfald, 
för att minimera påverkan på det upplevda landskapet och för att bevara upplevelsen 
av frihet i det offentliga rummet. Mängden hårdgjord yta minimeras och ytor för rening 
och fördröjning av dagvatten säkras för att minska risken för översvämningar till följd 
av stora regn och för att möjliggöra för en öka tillrinning till alsumpskogen i öster.

Bakgrund och uppdrag

Ansökan om planändring för del av Björnhovda 25:2 inkom den 11 januari 2018.
Beslut om planbesked fattades av Miljö- och byggnadsnämnden den 1 mars 2018.
Ansökan och beslut om planbesked är en följd av att Mörbylånga kommun tecknat ett 
villkorat köpekontrakt med sökande. Det villkorade köpekontraktet anger försäljning 
av del av Björnhovda 25:2 men bifogat kartmaterial visar att del av fastigheten Färje-
staden 1:232 avses. Det villkorade köpekontraktet är daterat den 14 juni 2017.

Handläggning och tidplan

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 6 §. 

 -Samrådsbeslut i nämnd, december 2019

 -Granskningsbeslut i nämnd, mars 2020

 -Antagande i nämnd, maj 2020

 -Laga kraft, juni 2020
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Handlingar

Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad den 19 december 2019

 -Planbeskrivning, daterad den 19 december 2019

 -Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 december 2019

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 december 2019

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  

 -Naturvärdesinventering, Ecocom, daterad den 8 oktober 2018. 

 -Inventering av mindre hackspett, Ecocom, daterad den 6 juni 2019.

 -Dagvattenutredning, Sweco, daterad den 27 september 2019.

Läge och areal

Planområdet är beläget i Sjöbergs hage, ett större sammanhängande grönområde 
centralt i Färjestaden. Planområdet avgränsas av befi ntlig villabebyggelse utmed 
Näckrosgatan, Smörblomsgatan, Piongatan och av Kaprifolgatan. I öster avgränsas 
planområdet av den gång- och cykelväg som leder genom Sjöbergs hage och i norr av 

Planavgränsning
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allaktivitetshuset Ladan. Villafastigheter utmed Kaprifolgatan och Smörblomsgatan 
ingår i planområdet.
Planområdet omfattar ca 1,8 hektar.

Markägoförhållanden

Fastigheten Färjestaden 1:232 ägs av Mörbylånga kommun. Övriga fastigheter är 
privatägda.

Förutsättningar

Natur

Landskap

Planområdet ligger i Färjestadens största, centralt belägna grönområden, Sjöbergs 
hage. Naturen inom grönområdet är mycket varierad och omges av småskaliga vil-
lakvarter med väl uppvuxna villaträdgårdar, avgränsade av främst häckar mot grönom-
rådet. Grönområdet är trädbevuxet med bland annat alsumpskog och ekskog. Mer eller 
mindre välanvända stigar korsar grönområdet.
Grönområdet rymmer ytor för rekreation med bland annat fotbollsplan Tallhöjden, 
tennisplan och friidrottsanläggning. I väster fi nns en högstadieskola och förskola med 
skolgårdar tillsammans med allaktivitetshuset Ladan. Ladans förgårdsmark sträcker sig 
in i planområdets norra del med en anlagd boulebana och en grusad yta för parkering. 
En förvuxen oxelhäck omgärdar den öppna ytan där boulebanan fi nns. Centralt i 
planområdet fi nns en ung lövskog med väl utvecklat buskskikt.

Stig i planområdets västra del.
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En stig går i väster utmed omgivande villabebyggelsen ytterligare en stig går genom 
planområdet i öst-västlig riktning.
I väster och i söder ingår ett antal villaträdgårdar. Villaträdgårdarna i söder har till viss 
del växt ut över den kommunala grönytan.

Lek och rekreation

Stigar och cykelväg både i planområdet och i grönområdet som helhet, används fl itigt. 
Tallhöjdens idrottsplats, tennisbanorna och friidrottsanläggningen skapar mycket 
rörelse i området tillsammans med grönområdets centrala placering i tätorten. Kom-
munen bedömer att området är mycket viktigt för rekreation. Boulebanan används en 
hel del framförallt av organisationer som har Ladan som mötesplats.
Idrottsföreningarna i området har uppgett sig ha behov av ytterligare en fotbollsplan 
för träning, av en rundbana, och anläggningar för längdhopp och spjut. 

Vegetation och djurliv

Kommunen har låtit inventera naturvärdena inom grönområdet och detaljplane-
området. Inventeringen visar att stora delar av området hyser vissa naturvärden till 
höga naturvärden. Sjöbergs hage innehåller en stor variation av miljöer. Här fi nns 
parkliknande miljöer med unga till medelålders ekar och björk, område med näringsrik 
ekskog som bär spår av jordbruk med odlarmödor i form av stenmurar. Det förekom-
mer även en solbelyst, sandig yta med grävbar sand. I sydost fi nns en alsumpskog 
där majoriteten av träden är höga och täckta med murgröna och ett område med en 
blandskog med gran, ek och hassel. I grönområdet påträffades två jätteträd av ek. På 
grund av förekomsten av jätteekar bör det återfi nnas fl er arter än vad som noterades 
vid inventeringen. Död ved fi nns, men sparsamt. Avstjälpning av trädgårdsmaterial har 
gjorts i form av döda växtdelar och grenar.

Ung skog centralt i området med visst art- och biotopvärde.
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Markbeskaffenhet enligt SGU jordartskarta är sandig morän.

I den centrala delen av planområdet fi nns en ung lövskog med väl utvecklat buskskikt. 
Träd- och buskskiktet består av arter som hägg, björnbär, pil, sälg, oxel, slån, asp och 
ung ek. Här återfi nns också hamlad björk och rönn, dock med övergiven hamling. 
Bitvis förekommer gläntor med lundartad miljö. I planområdets södra gräns står ett 
skyddsvärt träd i form av glasbjörk med håligheter. Stare och liljekonvalj noterades i 
sydvästra delen av planområdet
Enligt naturvärdesinventeringen är det viktigt att särskilt skyddsvärda och grova träd 
sparas eftersom ekoxe förekommer sydost om planområdet. Ekoxen är beroende av 
döda och solbelysta lövträd, framförallt ek. Fladdermöss har observerats i området, 
men inga boplatser kunde konstateras. Fladdermusaktiviteten var högst utanför själva 
planområdet, i sydöstra delen av grönområdet.
Inventeringen av mindre hackspett indikerar att arten inte häckar i området. Bedöm-
ningen är att befi ntligt grönområden i Färjestadens tätort sannolikt är för små och 
rymmer för få biotoper för vad mindre hackspett behöver.

Fornlämningar

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

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Planområdet ligger på ca 10 till 11 meter över nollplanet i RH 2000. Planområdet är 
beläget på en höjdrygg med högpunkten i mitten av planområdet.
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sandig morän. Marken 
är enligt SGU klassas som fastmark med medelhög genomsläpplighet. Erfarenhet visar 
dock att genomsläppligheten i marken är dålig. Ingen geoteknisk undersökning har 
utförts. 
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur

Omgivande bebyggelse består av småskalig, relativt homogen villabebyggelse från 
sent 1980-tal i framförallt ett plan. Fasadbeklädnaden domineras av stående träpanel i 
ljusa kulörer och sadeltak beklädda med betongpannor. Bebyggelsen är orienterad ut 
mot gatan med långsidan mot gaturummet vilket ger ett tätt intryck ut mot gatan och 
lämnar stora delar av villafastigheterna obebyggda, skyddade från omgivande vägar.
Strax norr om aktuellt planområde ligger allaktivitetshuset Ladan. Ladan används för 
närvarande för fritidsgårdens verksamhet, som förskola och som träffpunkt för pensio-
närer. Väster om Ladan fi nns ett område med radhus och parhus i en till två våningar.

Kulturhistoria

Sjöbergs hage låg under tidigt 1800-tal i gränslandet mellan Färjestadens gårds utmar-
ker och Torslundas utmarker. I och med byggnation av järnvägen i början av 1900-ta-
len börjar Färjestadens gård delas upp i fl era fastigheter. På 1950-talet odlades stora 
delar av Sjöbergs hage. I de västra delarna fanns mindre kolonistugor och en större 
anläggning med ett militärförråd. I grönområdets mest norra del fanns en dansbana.
På 1980-talet fi ck kolonistugor och militärförråd fl ytta för att ge plats åt den nuvarande 
bebyggelsen och marken planlades för att fungera som grönområde för invånarna i ett 
växande Färjestaden. Militärförrådet revs och kolonistugorna fl yttades till Saxnäs och 
där de utgjorde den första bebyggelsen i en ny stugby.

Omgivande bebyggelse består av småskalig och tät villabebyggelse.
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Tillgänglighet

Marken är fl ack, utan stora höjdnivåer. 
Den täta unga skogen centralt i planområdet är till viss del svårframkomlig men 
genomkorsas av enklare stigar. Enligt kommunens tillgänglighetsplan ska kommunen 
arbeta för att förbättrad tillgänglighet för alla med funktionsnedsättning och att alla 
ska ha möjligheter till rekreation, idrott och kultur. Det innebär att fysiska hinder för 
personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen. 

Bostäder

Omgivande bostadsbebyggelse består av villabebyggelse på friköpta fastigheter. 
Bortom dessa i nordväst och väster fi nns både småhus och radhus i form av bostadsrät-
ter och hyresrätter. Ytterligare norrut fi nns ett område med fl erbostadshus i form av 
hyresrätter. Det råder brist på bostäder i Mörbylånga kommun. Enligt bostadsför-
sörjningsprogrammet är bostadsrätter i fl erbostadshus starkt underrepresenterade och 
kommunen ska arbeta för att underlätta utsatta gruppers inträde på bostadsmarknaden 
och verka för byggantion av alternativa äldreboenden. Kommunen har dock god 
planberedskap vad gäller bostäder. I Färjestadens sydöstra del fi nns ett kvarter planlagt 
för ett bostadsprojekt i denna skala.

Arbetsplatser och service

Strax norr om planområdet fi nns Ladan. Ladan är en av få samlingslokaler i Färjesta-
dens tätort. Flera olika verksamheter trängs i lokalerna och trycket på att få använda 
byggnaden är högt. I Färjestaden som helhet saknas en större samlingslokalen. Enligt 
kommunens kulturstrategi ska kommunen arbeta för att kunna tillhandahålla lämpliga 
lokaler eller verkstäder som kan användas för en inkubatorverksamhet anpassad för de 
kulturella och konstnärliga näringarna. 
Söder om Järnvägsgatan ligger Färjestadens hälsocentral, sporthall och Smaragdsko-
lan. Här pågår också byggnation av en ny 7-9-skola. Färjestadens skola ligger cirka 
700 meter norr om planområdet och gymnasium fi nns i Kalmar. Kommersiell service 
av olika slag och viss kommunal service fi nns i Färjestadens centrum cirka 700 meter 
nordväst om planområdet. Serviceutbudet är koncentrerat till Storgatan och till köpcen-
trat Ölands Köpstad.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet

Planområdet går att angöra från två av återvändsgatorna som leder österut från 
Telegatan. Telegatan ingår i ett öppet och väl fungerande gatunät i Färjestaden. 
Återvändsgatorna försvårar orienteringen och leder till en större mängd trafi k än om 
trafi ken fördelas på ett öppet gatunät. Återvändsgatorna leder med stigar eller gång- 
och cykelvägar ut i grönområdet Sjöbergs hage. Till fots och på cykel fi nns ett öppet 
och tillgängligt vägnät men brist på skyltning försvårar orienterbarheten framförallt för 
utomstående.
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Gatunät

De båda återvändsgator från vilka planområdet kan angöras, Näckrosgatan och Smör-
blomsgatan har god standard med 7 meter bred körbana. Trots de väl tilltagna måtten 
upplevs gaturummet som småskaligt på grund av gatubelysningens skala, byggnader-
nas placering och att villafastigheterna är väl avgränsade mot gaturummet. 
Korsningarna mot Telegatan har god sikt men gång- och cykelväg längs Telegatans 
östra sida saknar tydliga markeringar vilket skapar osäkerhet och en otydlig trafi ksitua-
tion.

Gång- och cykelvägar

Öster om planområdet går en vältrafi kerad gång- och cykelväg. Vägen är viktig i 
det nät som förbinder norra och södra Färjestaden med viktiga målpunkter så som 
idrottsanläggningarna i grönområdet, aktivitetsparken och skolorna i söder och skolor 
och kommersiell service i norr.
Gång- och cykelvägen är av god standard och upplyst. 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats, Fritidsgården Färjestaden, ligger ca 200 meter söderut på 
Järnvägsgatan. Hållplatsen trafi keras av stadsbuss 404 med täta dagliga turer till 
Kalmar. För resor söderut och norrut behöver resenärer byta buss.

Parkering, varumottagning, utfarter

Parkering sker på de egna fastigheterna och inom kvartersmark. En grusad yta för 
allmän parkering fi nns inom område för allmän plats, Natur, i planområdets norra del. 

Räddningsvägar

Kommunen saknar utpekade räddningsvägar.
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Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. Samtliga 
fastigheter i anslutning till planområdet är anslutna till kommunens dricksvattennät. 
Ledningarna ligger till största del inom vägmark eller annan allmän platsmark.
Närmast brandpost ligger i direkt anslutning till planområdet. 

Spillvatten 

Programområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. Samtliga 
fastigheter i anslutning till planområdet är anslutna till kommunens spillvattennät. 
Ledningarna ligger till största del inom vägmark eller annan allmän platsmark.

Dagvatten

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Samtliga 
fastigheter i anslutning till planområdet är anslutna till kommunens dagvattennät. 
Stora mängder ytvatten från omgivande åkerlandskap leds via diken in i det kom-
munala ledningsnätet. Dagvattenhanteringen i Färjestaden sker idag mestadels i 
slutna ledningssystem med utsläppspunkter utmed kusten. Ledningsnätet har fl era 
tvärkopplingar vilket innebär att om en del i dagvattensystemet blir överbelastat 
fi nns möjligheten för vattnet att ledas till en annan del av systemet. Ledningarna är 
till största del förlagda med självfall men pumpstationer fi nns på ett fåtal stället. Det 
fi nns inga kombinationsledningar i området. Ledningarna ligger till största del inom 
vägmark eller annan allmän platsmark. 
Kommunen har låtit ta fram en översvämningskartläggning som visar var vatten 

Blött område strax öster om planområdet.
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samlas vid ett 100-års regn. Kartläggningen bygger på kombinerade ytvatten- och 
ledningsnätsmodeller vid 100-årsregn där bland annat dagvattenledningar, dagvatten-
magasin, höjddata, hårdgjorda ytor samt tillrinningsytor ingår. Sydost om planområdet 
fi nns ett område där mycket vatten samlas vid stora regn.

El och tele

E ON svarar för elförsörjningen i området. En transformatorstation fi nns i planområ-
dets nordvästra del.
Skanova är nätägare. Bredband fi nns utbyggt till närmaste telestation.

Avfall och värme

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvarar för avfallshanteringen i området. 
Närmaste återvinningsstation fi nns vid korsningen Skogsgatan/N. Sandåsgatan, cirka 
600 meter från planområdet. Färjestadens återvinningscentral ligger på Industrigatan 
cirka 1,5 kilometer nordost om planområdet.
Fjärrvärmeledningar fi nns förlagda i anslutning till planområdet.

Utdrag ur översvämningskartläggningen som redovisar ett område där vatten blir stående vid stora 
regn strax öster om planområdet.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning

Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsneder-
börden vara 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn 
förväntas också öka med några dagar om året. Det innebär en ökad risk att områden 
översvämmas vid större regn. Inom planområdet fi nns inga tecken på återkommande 
översvämning eller stående vatten.
Sydost om planområdet fi nns ett område där mycket vatten samlas vid stora regn. 

Värme, torka och vind

Enligt beräknade klimatscenarier från SMHI kommer medeltemperaturen 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. Planområdet 
består av ung skog. Träden dämpar alstring av värme och starka vindar. Redan skadade 
träd riskerar att falla i starka vindar. Skogsområdet erbjuder i dagsläget skugga och 
svalka och har en utjämnande effekt på klimatet.

Skred och erosion

Höjda havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för ras, skred och översvämning.
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den platta eller lätt sluttande topografi n. 

Förorenad mark

Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området. 

Radon

Området ligger inom låg- till medelriskområde för gammastrålning, uran, enligt 
kartunderlag hämtat från SGU.

Trafik

Trafi kmängden beräknas uppgå till ca 24 fordonsrörelser per dygn i korsningarna mot 
Telegatan. Närmast vändzonerna i öster beräknas fordonsrörelserna uppgå till ca 12 
per dygn. För Telegatan bedöms årsdygnstrafi ket uppgå till ca 1000 fordonsrörelser per 
dygn. 
Beräkningarna baseras på fyra fordonsrörelser per bostad. För Telegatan har kom-
munen tagit höjd för en viss genomfartstrafi k.

Buller

Området påverkas av trafi kbuller. Trafi kfl ödena bedöms dock vara så pass små att 
gällande riktvärde erhålls.
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Förändringar

Natur

Landskap

Område med skog och öppen mark med boulebana blir i och med planförslaget 
möjlig att bebygga med en eller fl era stora volymer. Träd och övrig vegetation som 
tas ner centralt i området medför en påverkan på landskapets karaktärsdrag, genom en 
minskning av grönområdets totala yta. Påverkan blir som mest påtaglig för de som bor 
väster om planområdet och för de som passerar området via gång- och cykelvägen i 
öster. Planförslaget är utformat för att bevara så mycket som möjligt av skogsområdet 
för att mildrar påverkan på omgivningen. Planförslaget reglerar att träd ska planteras 
runt tillkommande bebyggelse och att parkeringen visuellt ska avgränsas med mur 
eller häckplantering för att ytterligare minimera påverkan på den upplevda landskapet. 
Befi ntlig grusad yta för parkering i norr föreslås säkras i detaljplanen men medför inga 
förändringar i den fysiska miljön.
I söder föreslås en mindre tomtutvidgning för befi ntliga tomter. Utvidgningen medför i 
princip att den befi ntliga privatiseringen blir planenlig och att denna mark kan regeras 
in till de fastigheter som nyttjar marken. 

Lek och rekreation

Planförslaget möjliggör för byggnation som innebär att boulebanan med dess sociala 
värde som samlingsplats försvinner. Boulebanan kan med fördel anordnas norr om 
planområdet i närmare anslutning till allaktivitetshuset Ladan.
En del av befi ntligt grönområde försvinner. Planförslaget är utformat för att bevara 
så mycket som möjligt av skogsområdet för att mildrar påverkan på rekreationsmöj-
ligheterna i området. De stigar som går genom naturområdet kan i princip vara kvar. 
Planförslaget reglerar att träd ska planteras runt tillkommande bebyggelse och att 
parkeringen visuellt ska avgränsas med mur eller häckplantering för att ytterligare 
minimera upplevelsen av att området privatiserats vilket kan ha en hämmande effekt på 
rekreationen i området. 
Även efter föreslagen byggnation kommer det fortfarande fi nnas ett stort sammanhäng-
ande grönområde i centrala Färjestaden. Exploateringen innebär att det blir av ännu 
större betydelse att resterande delar av grönområdet får fi nnas kvar och utvecklas. 
Planförslaget möjliggör för ytterligare bostäder, vårdbostäder, skola och lokaler för 
samling i centrala Färjestaden, vilket kan skapa nya mötesplatser och ge positiva 
effekter på sociala värden.

Vegetation och djurliv

Stora delar av område med visst naturvärde föreslås ersättas med byggnation till viss 
del med även med hårdgjorda ytor för parkering. 
För den skyddsvärda björken med håligheter i planområdets södra gräns föreslås ett 
skyddsområde för att undvika skada på dess rotsystem. Faunadepå med sälgstammar i 
västra delen av planområdet föreslås också skyddas i detaljplanen. Skyddsavstånd och 
arbetsyta för exploateringen regleras i exploateringsavtal. 
Stare och liljekonvalj noterades inom område som föreslås sparas som naturmark. 
Liljekonvaljen berörs inte av planförslaget. Staren bedöms inte påverkas av exploate-
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ringen eftersom det fi nns gott om lämpliga biotoper i omgivningen. Perioden april-juli 
bör dock undvikas för markarbete och byggnation i området då det kan störa häckande 
fåglar. Exploateringsavtalet reglerar byggtider. 
Enligt föreslagna planbestämmelse ska minst 10 blommande träd planteras på 
parkeringen. Minst 15 blommande träd eller ädellövträd ska planteras på prickmarken 
kring den nya byggnationen. Komplementbyggnader ska förses med växttak. Bestäm-
melserna är formulerade för att kompensera för förlusten av träd inom område med 
naturvärde och för att bidra till att öka den biologiska mångfalden i området.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden

Mängden hårdgjord yta kommer öka till följd av den byggnation planförslaget 
möjliggör. Ökad mängd hårdgjord yta leder till snabbare avrinning av regnvatten från 
planområdet. De höjder planförslaget föreskriver följer i princip den befi ntliga marken. 
Eftersom avrinning behöver ske från byggnader kommer höjder på mark behöva 
justeras. Justeringarna ska vara så små som möjligt för att förhindra att byggnaden 
hamnar orimligt högt i förhållande till omgivande mark och omgivande byggnader.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur

Planförslaget medger en hög exploateringsgrad och hög bebyggelse i förhållande till 
omgivande byggnader. För att mildra den stora skalförändringen reglerar planförslaget 
dels att breda områden för naturmark kan sparas dels att blommande träd eller ädellöv-
träd ska planteras. Det är viktigt att planterade träd är av viss storlek för att åtgärderna 
ska ha önskad effekt.
Planförlaget föreskriver träfasad och växttak på komplementbyggnader, även dessa 
bestämmelser föreslås för att ingreppet ska bli så skonsamt som möjligt.
Nockhöjden föreslås regeleras till en +höjd på 23 meter. Bestämmelsen är formulerad 
för att tre våningar ska rymmas om byggnaden placeras nära den befi ntliga marken. 
Eftersom befi ntlig mark ligger på ca 11 meter över nollplanet så kan byggnadens 
nockhöjd bli ca 12 meter.
För befi ntlig bebyggelse föreslås bestämmelser som medger det som redan är byggt.
De skilda användningarna som tillåts i detaljplanen gör att byggnadens uttryck kan 
variera stort. Bovieran som är sökande har ett specifi kt projekt som ryms in i planför-
slaget. Enligt sökandens planer är förslaget att området bebyggs med 36 lägenheter i 
tre trevåningslamellhus med ett stort växthus mellan byggnadskropparna.

Tillgänglighet

Gällande bygglagstiftning reglerar tillgängligheten vid nybyggnation.

Bostäder

Planförslaget medger bostäder och vårdboende i fl erbostadshus. Upplåtelseformen 
är inte möjlig att reglera i detaljplan.  Detaljplanen kan ses som ett led i att skapa ett 
större utbud av boendeformer med svårare är att argumentera för att arkitekturen är 
förankrad i platsens särart då den i skala skiljer sig stort mot omgivande bebyggelse.
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Arbetsplatser och service

I det fall planområdet bebyggs med skola eller lokaler för samling och aktivitet innebär 
det en eller fl era nya arbetsplatser i kommunen och att behovet av samlingslokaler kan 
tillgodoses. 

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet

Planförslaget möjliggör för en ny målpunkt i en befi ntlig struktur. Tillgänglighet och 
orienterbarhet påverkas mycket lite av planförslaget.

Gatunät

Planförslaget medger att område för lokalgata, Smörblomsgatan, förlängs 40 meter 
och att den befi ntliga vändplanen fl yttas österut. Nuvarande vändplan kan i och med 
planförslaget omvandlas till tomtmark och regleras in i angränsande fastigheter.

Gång- och cykelvägar

Planförslaget möjliggör för en ny målpunkt i en befi ntlig struktur. Befi ntliga gång- och 
cykelvägar påverkas inte. 

Kollektivtrafik

Planförslaget innebär att fl er kan ha behov av att nyttja kollektivtrafi ken.

Parkering, varumottagning, utfarter

Planförslaget medger att parkering i norr säkras. Parkering för byggnation på kvarter-
smarken för bostäder, vårdboende, skola och samlingslokaler föreslås ske i den södra 
delen av den egna fastigheten. Kommunen ser positivt på samägande av bilar. På så 
sätt kan ytn för parkering minskas och mängden hårdgjordyta minskas.

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning

Den byggnation planförslaget medger kan anslutas till befi ntligt ledningsnät. Befi ntlig 
brandbrunn i anslutning tilll planområdet bedöms vara tillräcklig.

Spillvatten 

Den byggnation planförslaget medger kan anslutas till befi ntligt ledningsnät. 

Dagvatten

Översvämningskartläggningen visar att det strax öster om planområdet riskerar 
att bli mycket blött vid långvariga och kraftiga regn. Kommunen har därför låtit ta 
fram en dagvattenutredning för att säkra att området kan bebyggas utan att påverka 
kommunens ledningsnät, omgivande fastigheter eller MKN för ytvattenförekomsten. 
Dagvattenutredningen redovisar att en exploatering i enlighet med planförslaget inne-
bär en ökad andel hårdgjorda ytor och en ökad föroreningsbelastning av dagvattnet. 
Beräkningar visar att exploateringen innebär en ökad belastning av fosfor, kväve, bly, 
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koppar, zink, kadmium, krom, suspenderat material, olja och bensapyren. Den främsta 
källan till föroreningar i dagvatten inom planområdet efter exploateringen bedöms 
vara parkeringen. Föreslagen lösning innefattar även avledning, fördröjning och rening 
av dagvatten i form av öppna svackdiken och rännor i kombination med översväm-
ningsytor. Planförslaget säkrar ytor för dagvattenanläggningarna. För att ta vara på 
dagvattnet som en resurs föreslås bevattningstankar. För att bidra till ett långsammare 
dagvattenfl öde reglerar planförslaget mängden hårdgjorda ytor på parkeringen och att 
komplementbyggnader ska ha gröna tak. 
Enligt dagvattenutredningen bedöms det vara möjligt att leda renat dagvatten till 
närliggande alsumpskog med höga naturvärden för att ge en positiv påverkan på dess 
hydrologi och naturvärden. Däremot bör dagvattnet fördröjas i viss mån för att undvika 
att markvegetationen eroderas bort vid höga fl öden. 

El och tele

Befi ntlig transformatorstation i öster och ledningsnätet för el, bredband och telefoni 
bedöms räcka för anslutning av föreslagen tillkommande bebyggelse Anslutningar 
sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Planerade ledningar förläggs inom 
område för allmän platsmark.

Avfall och värme

Avfallssortering uppmuntras. Avfallet ska hanteras enligt KSRR avfallsplan. KSRR 
regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. 
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärm-
ning. Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa 
energisnåla byggnader. Anslutning till kommunal fjärrvärme är möjlig.

Hälsa och säkerhet

Översvämning

Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket ökar avrinningstakten av dagvatten, särskilt vid 
kraftiga regn. Planförslaget reglerar maximal andel hårdgjorda ytor och säkrar ett 
1 300 m² stort område där fördröjning och rening kan ske i svackdiken. 

Värme, torka och vind

Bevarande av grönområden med träddungar ger goda förutsättningar för ett bra 
lokalklimat. För att minska riken för stormfällen är det viktigt att så många träd som 
möjligt kan bevaras i området. Trädplanteringar inom planområdet mildrar effekten av 
hårdgjorda tak och asfaltsytor.

Skred och erosion

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

Radon

Bostäder ska uppföras radonskyddat.
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Trafik

Planområdets läge medför att det inte passerar någon biltrafi k förbi planområdet 
och att det ligger skyddat från buller. Planförslaget medför ökad trafi k till och från 
planområdet, framförallt från Telegatan och längs Smörblomsgatan. Planförslaget kan 
ge upphov till ca 160 fordonsrörelser per dygn längs Smörblomsgatan. Det innebär att 
trafi kmängden längs Smörblomsgatan efter planens genomförande kan uppgå till ca 
180 fordonsrörelse per dygn. Om planens genomförande leder till byggnation av skola 
eller samlingslokal bedöms trafi kmängden öka något mer, till ca 260 fordonsrörelser 
per dygn. Det är en stor trafi kökning jämfört med dagens trafi k, men fortfarande låga 
trafi kmängder.

Buller

Planen medför även en viss bullerökning för befi ntliga bostäder längs Smörblomsga-
tan, när det gäller ekvivalentnivåerna. Det innebär dock ingen risk för att riktvärdena 
för buller överskrids. Maxnivåerna för buller förändras inte av planens bedömda 
trafi kökning. Planområdets placering möjliggör för samägande av bil och minimerade 
trafi krörelser med personbil på grund av närheten till kollektivtrafi k.
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs den 24 mars 2015. I översikts-
planen fi nns utredningsområde för damm - d6, fritidsområde - f1, park - n2 och skola, 
service och samlingslokaler - s8 utpekat i grönområdet.
För aktuellt planområde anges s8 – Kring Ladan. Det utpekade utredningsområdet för 
skola, service och samlingslokaler innefattar det befi ntliga allaktivitetshuset Ladan, 
i centrala Färjestaden. Det fi nns ett stort behov av en samlingslokal för ungdomar 
och pensionärer. I första hand ska befi ntliga lokaler användas och utnyttjas, i andra 
hand kan om- eller tillbyggnader bli aktuella. Antalet parkeringsplatser i området ska 
inte minskas men utformningen och placering ska ses över i samband med framtida 
utveckling.
Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella ställningstagande 
som rör landskapet, infrastruktur och kommunikation, boende och service, delaktighet 
och säkerhet, klimat och energi, verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika 
stor del kommunens planering. 

Planförslaget medger en möjlighet till olika användningar och stämmer därmed till 
viss del överens med översiktsplanen. Bostäder och vårdboende ingår inte. Sökanden 
avser att bygga bostäder vilket inte är förenligt med översiktsplanen. Planförslaget kan 
inte heller anses förenligt med översiktsplanen gällande de ställningstaganden som 
rör arkitektur och att det bebyggda områdets karaktär och värden ska utgöra en primär 
grund vid alla förändringar. Flerbostadshus i tre våningar i anslutning till småskalig 

Utdrag ur gällande översiktsplan
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villabebyggelse innebär en skala som inte stämmer överens med områdets karaktär. 
Storleken på kvarvarande naturmark och förslag på bestämmelser om plantering av 
träd syftar till att den nya bebyggelsen inte ska läsas samman med den omgivande 
småskaliga villabebyggelsen och medför att kommunen kan göra avsteg från översikts-
planen.

Grönstrukturplan

Gällande fördjupade översiktsplan för Färjestaden med tema blå och gröna strukturer, 
antogs den 26 augusti 2019. I grönstrukturplanen ingår planområdet i ett av de utpe-
kade stråken, Flödesstråket med fokus på människors njutning. Stråket är strategiskt 
viktigt för att skapa ett sammanhängande stråk och minska upplevelsen av bristande 
grönstruktur i centrala delar av Färjestaden. Stråket har potential att avhjälpa framtida 
översvämningsproblem. Dagvattenanläggningar ska utformas så att alsumpskogen 
inte riskerar att dräneras. Det strategiska läget mitt i Färjestaden gör att stråket har stor 
potential att utvecklas till ett central park- och rekreationsområde i samhället. Förtät-
ning inom stråket ska ske med stor försiktighet. 
Kommunen har låtit utreda naturvärden och hur dagvattenhanteringen kan ske. Om-
råde med visst naturvärde tas i anspråk för kvartersmark. Utpekade värdekärnor och 
värdfulla träd i området föreslås säkras med planbestämmelser. Dagvattenutredningen 
visar att hanteringen av dagvatten kan sker i enlighet med ställningstaganden i grönst-
rukturplanen. Områdets rekreationsstråk kan i stort bevaras.
Kommunen bedömer att viss del av utpekat grönstråk kan tas i anspråk för byggnation 
utan att stråkets funktion går förlorad.

Utbredning av Flödesstråket enligt gällande grönstrukturplan.
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Detaljplaner och områdesbestämmelser

För aktuellt planområde gäller byggnadsplan F69 tillsammans med F150, ett tillägg till 
gällande byggnadsplan. 
Byggnadsplanen omfattade när den fastställd den 10 december 1982, hela Sjöbergs-
hage och omgivande bebyggelse fram till och strax förbi Järnvägsgatan i söder, till 
Sommarogatan i väster tillsammans med viss del av bebyggelsen och naturområde 
ut till Äppelvägen. Byggnadsplanen reglerar kvartersmark för allmänt ändamål, bo-
stadsändamål och idrottsändamål. För delar av bostadsbebyggelsen regleras byggrätter 
för en fristående huvudbyggnad och en komplementbyggnad till sammanlagt 200 m², 
varav komplementbyggnaden max får uppta 50 m²- Byggnadshöjden regleras till 4 
respektive 7 meter för huvudbyggnad och 3 meter för komplementbyggnad. För övriga 
delar tillåts radhus
Aktuellt planområdet är allmän platsmark för natur.
Huvudmannaskapet är enskilt.

F150 vann laga kraft 21 april 2003. Tillägget ändrar huvudmannaskapet på allmän 
plats från enskilt till kommunalt.
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Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser

Den byggnadsplan som reglerar markanvändningen i planområdet omger också plan-
området och anger bebyggelsevolymernas skala och kvartersmarkens ändamål i pla-
nområdets avläsbara närhet tillsammans med byggnadsplan F82 - Förslag till ändring 
av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle, fastigheten Färjestaden 1: 232 (Sjöbergs 
hage) m fl . Byggnadsplanen fastställdes 5 december 1986. Byggnadsplanen reglerar 
allmän platsmark för att öppna upp gatunätet och kvartersmark för bostadsändamål för 
fristående villor och radhus. Byggnadsplanen medger en byggrätt på maximalt 200 m² 
för fristående villor och hälften av kvartersmarken för radhus. Väster om nuvarande 
Telegatan medges två våningar och öster om medger byggnadsplanen en våning.

Pågående planarbete

Norr om aktuellt planområde har kommunen ett uppdrag att se över detaljplanen för att 
möjliggöra en utökning av Färjestadens friskola. Ytterligare norrut pågår detaljplane-
arbete för Färjestaden 1:165 m.fl . före detta Däckroy-tomten. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra en blandning av funktioner som tillsammans med utformningen ska skapa 
en stadsmässig miljö. 

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Riksintresse 4 kap

Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för undantag 
från bestämmelser.

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. 
Från och med den första juni 2015 regleras ljudnivåer från trafi k vid nybyggnation av 
bostäder i förordningen (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggande. Gällande 
riktvärden anger att buller från vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad. Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden 
bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Luft
Regeringen har fastställt MKN för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden fi nns för 
svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i 
utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljö. 
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Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planförslaget medför förvisso 
en trafi kökning lokalt men bedöms på det hela taget inte medföra någon försämring av 
utomhusluften.

Vatten
Området ligger inom grundvattenförekomst Mörbylånga – Borgholms kalkberg, som 
har god kvantitativ och kemisk status.
Dagvatten från planområdet kan påverka Östra s Kalmarsunds kustvatten, som har 
måttlig ekologisk status. God ekologisk status ska uppnås till år 2027. Den kemiska 
statusen är god med undantag för generellt förekommande miljögifter i form av kvick-
silver och bromerade difenyletrar. Övergödningen är ett av huvudproblemen till att god 
status inte uppnås för kustvattnet.
Dagvattenutredningens beräkningar visar att exploateringen innebär en ökad belastning 
av fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, suspenderat material, olja och 
bensapyren. Den främsta källan till föroreningar i dagvatten inom planområdet efter 
exploateringen bedöms vara parkeringen. De svackdiken som beräkningarna är base-
rade på uppvisar goda reningsresultat. Det viktigaste innan avledning till skogsområdet 
är att minska mängden näringsämningen (kväve och fosfor), vilket sker i svackdikena.
Sammantaget görs bedömningen att exploateringen med föreslagen dagvattenlösning 
inte har negativ påverkan på skogsområdet som agerar recipient och inte heller på den 
vattenförekomst Ö s Kalmarsunds kustvatten som är den slutliga recipienten.

Övriga planförutsättningar

Artskyddsförordningen

Liljekonvalj är fridlyst på Öland enligt artskyddsförordningen och det är förbjudet 
att gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och att plocka eller på annat 
sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. 
Liljekonvaljen växer inom område som föreslås bevaras som natur och påverkas inte 
av planförslaget.

Rödlistan

Den rödlistade fågeln stare noterades i området. Staren bedöms inte påverkas av 
exploateringen eftersom det fi nns gott om lämpliga biotoper i omgivningen. För att 
minimera påverkan regleras byggtider i exploateringsavtalet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
enligt 6 kap 3 § MB och 4 kap 34 § PBL. Syftet med miljöbedömningen är att inte-
grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att komma fram 
till ett beslut i frågan om miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § MB, genomför kommunen en 
undersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 5,6 §§ MB.
Kommunen ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med länsstyrelsen, 
enligt 6 kap 6 § MB.

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 19 december 
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2019, är kommunens bedömning att  planens genomförande inte medför en betydande 
miljöpåverkan.

Checklista för sociala konsekvenser

Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunder-
lag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Checklistan redovisar att tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst 
en genomförandefråga som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet. Plan-
förslaget påverkar miljöer där barn och unga vistas och tar ställning för de principer 
som uttrycks för ett säkrare samhälle. Planförslaget medger bebyggelse för vårdboende 
och bostäder i fl erbostadshus därmed uppnås en variation i boendeutbudet. Kommunen 
vidtar inga extra åtgärder utöver de lagstadgade för att nå särskilda grupper i planarbe-
tet.

Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte 
särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genom-
förandetidens 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

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Avtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas. Avtalet ska reglera utformning, ansvar och kostnader för byggnation av väg med 
gatubelysning och åtgärder på befi ntlig väg. Utformningen av ett dagvattensystem 
som fördröjer och renar dagvatten och som klarar ett regn med en återkomsttid på 
20 år ska säkras tillsammans med anslutning till vatten och spillvatten och utform-
ning och byggnation av behövliga ledningar.  Avtalet reglerar dessutom ansvar och 
kostnadsfördelning för avstyckning av ny fastighet. Exploateringsavtalet ska reglera att 
boulebanan inom planområdet fl yttas enligt överenskommelse mellan parterna och att 
plantering av träd ska ske enligt kommunens direktiv med information om stamdiame-
ter. För byggnation inom kvartersmarken för boende, vårdboende ska ett arbetsområde 
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pekas ut med vite för åverkan på värdefulla träd och faunadepå. Exploateringsavtalet 
behöver också reglerar byggtiden så att hänsyn tas till den rödlistade staren.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur inom 
kvartersmark och inom allmän platsmark. Exploatören ansöker om lantmäteriförrätt-
ningar för avstyckning av ny fastighet. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning  
fö fastighetsregleringarna.

Tidplan för genomförandet

Sökanden avser att påbörja projektering och byggnation snarast efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering

Planförslaget innebär att en ny fastighet på ca 5 500 m² avstyckas från fastigheten 
Färjestaden 1:232 och att 700 m² regleras från fastigheten Färjestaden 1:232 till fastig-
heterna Färjestaden 1:245, 1:246, 1:247, 1:248, 1:267 och 1:268. 
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Rödskrafferad yta blir möjlig att stycka till ny fastighet, lilaskrafferade ytor visar fördelningen av de 
700 m² som ska överföras från fastigheten Färjestaden 1:232 angivet i m²



Samrådshandling 

Detaljplan för del av Färjestaden 1:232

Sida 28

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 

Beräknad kostnad för detaljplan inklusive utredningar uppgår till ca 500 000.

Kostnad för genomförande

Samhällsbyggnad har beräknat totalkostnaden för utbyggnad av infrastruktur till ca 
600 000 kronor.

Kostnadsfördelning

Kostnaderna för detaljplaneläggningen betalas av sökanden.
Exploatören bekostar erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur inom 
kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningar för 
avstyckning av ny fastighet. Respektive fastighetsägare betalar för lantmäteriförrätt-
ningen för att reglera mark från Färjestaden 1:232 till den egna fastigheten.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp

Detaljprojektering av ledningar och anslutning till befi ntliga ledningar ska tas fram och 
godkännas innan byggnation kan påbörjas.

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

Landskap

Planförslaget innebär att den befi ntliga skogen och öppen mark med boulebana ersätts 
med en eller fl era stora byggnader. Träd och övrig vegetation som tas ner i norra delen 
av området medför en påverkan på landskapets karaktärsdrag, genom en minskning 
av grönområdets totala yta. Påverkan blir som mest påtaglig för de som bor väster 
om planområdet och för de som passerar området via gång- och cykelvägen i öster. 
Planförslaget är utformat för att bevara så mycket som möjligt av skogsområdet för 
att mildrar påverkan på omgivningen. Planförslaget reglerar att träd ska planteras runt 
tillkommande bebyggelse och att parkeringen visuellt ska avgränsas med mur eller 
häckplantering för att ytterligare minimera påverkan på den upplevda landskapet. 
Spridningskorridorer och grönområden säkras för att gynna den biologiska mångfalden 
och för att ge utrymme till närrekreation. Bervarandevärda träd och faunadepå skyd-
das. Planförslaget reglerar att dagvattenhantering sker i öppna lösningar.

Infrastruktur och kommunikation

Planförslaget innebär att Smörblomsgatan förlängs något. Kollektivtrafi ken kan utnytt-
jas i och med närhet till busshållplats.
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Boende och service

Kommunen har brist på boende och planförslaget kan det så som ett led i att öka 
bostadsutbudet. Kommunen har också brist på samlingslokaler i Färjestaden och 
behöver ett rikare utbud av vårdboendeformer. Ett genomförande av detaljplanen 
kan inte tillgodose alla behov men beroende på det som anses viktigast går det att 
samordna vissa.

Delaktighet och säkerhet

Den fysiska miljön har möjlighet att utformas och skötas så att den upplevs som trygg 
för alla invånare. 

Klimat och energi

Planförslaget utformas så att främst risk för översvämning, negativa värmeeffekter och 
risk för människors hälsa kan undvikas. Delar av befi ntligt skogsområde sparas och 
planförslaget reglerar plantering av nya träd för att ge skugga. Andelen hårdgjorda ytor 
regleras för långsammare avrinning och upptagning av näringsämnen. I planförlaget 
säkras en yta för fördröjning och uppsamling av dagvatten i samband med ojämna 
fl öden.

Verksamheter och areella näringar

Planförslaget möjliggör för vårdboende, skola och samlingslokaler.  Den totala arealen 
jordbruksmark påverkas inte av planförslaget.
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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 försiktigt placera in byggnader för framförallt boende och 

vårdboende i flerbostadshus på ett sätt som minimerar påverkan på ett av kommunens viktigaste 

rekreationsområde och på området höga naturvärden. Vidare är syftet att skapa en flexibel 

detaljplan som också gör det möjligt att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet. 

Planförslaget medger en förhållandevis stor byggrätt och höga byggnader. För att passa in en 

eller flera stora volymer i ett område som domineras av småskalig villabebyggelse är det viktigt 

att utformningen och placeringen tillsammans med omgivande mark runt tillkommande 

byggnation anpassas för att mildra skalförskjutningen. Områden för allmän plats har anpassats 

för att uppnå en mildrande effekt och för att möjliggöra rationell skötsel av grönområdena. 

Fasadmaterial föreslås regleras till trä och växttak för komplementbyggnader för att ingreppet ska 

bli så skonsamt som möjligt. Plantering av större blommande träd eller ädellövträd föreslås för att 

kompensera förlusten av träd inom området, möjliggöra för ökad biologisk mångfald, för att 

minimera påverkan på det upplevda landskapet och för att bevara upplevelsen av frihet i det 

offentliga rummet. Mängden hårdgjord yta minimeras och ytor för rening och fördröjning av 

dagvatten säkras för att minska risken för översvämningar till följd av stora regn och för att 

möjliggöra för en öka tillrinning till alsumpskogen i öster. 

 

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/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/
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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 Sjöbergs hage låg under tidigt 1800-tal i utkanten av Färjestadens gårds utmarker 

och användes då som betesmark. I och med byggnationen av järnvägen i början av 

1900-talet började Färjestadens gård delas upp i flera fastigheter. Under 1950-talet 

användes området framförallt för odling och bete. Aktuellt planområde nyttjades då 

som odlingsmark. Väster om planområdet fanns mindre kolonistugor och en 

anläggning som fungerade som förråd för militären. I norr fanns en dansbana. 

Kolonistugorna och militärförrådet flyttades under 1980-talet för att ge plats åt 

nuvarande villabebyggelse. Sjöbergs hage planlades för att fungera som 

grönområde för invånarna i ett växande Färjestaden. 

 

Omgivande bebyggelse består av småskalig, relativt samtida villabebyggelse från 

sent 80-tal i framförallt ett plan. Fasadbeklädnaden domineras av stående träpanel i 

ljusa kulörer och sadeltak beklädda med betongpannor.  

 

Öland är i sin helhet av riksintresse för sina höga natur- och kulturvärden. Turismen 

och det rörliga friluftslivet 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. 

 

I dagsläget utgörs planområdet av en öppen yta med boulebana i norra delen, ett 

lövskogsområde i den centrala delen och villatomter i söder. Inga fornlämningar finns 

registrerade inom planområdet.  

 

Det bedöms inte finnas några särskilda kulturmiljövärden inom planområdet, förutom 

att grönområdet till viss del minner om forna tiders bete i området då det t.ex. finns 

tecken på tidigare hamling av enstaka träd.  

 
 

Planens påverkan 

Beskrivning Planens genomförande kommer medföra att den öppna ytan med boulebanan i norra 

delen tas i anspråk för bebyggelse. Träd och övrig vegetation i planområdets norra 

del behöver tas bort för anläggande av hårdgjorda ytor. Ett 20 meter brett stråk i 

nordvästra delen samt områdets södra del föreslås bevaras som naturmark. 

 

Detta bedöms medföra viss påverkan på områdets karaktärsdrag i landskap och 

bebyggelse, men inte några övriga kulturvärden. Skogsområdet som tas ner i norra 



delen av området medför en påverkan på landskapets karaktärsdrag, genom en 

minskning av grönområdets totala yta. Påverkan blir som mest påtaglig för de som 

bor väster om planområdet samt för de som passerar området via gång- och 

cykelvägen i öster. Planens genomförande kan också leda till att bebyggelsens 

karaktär i området förändras, genom att större byggnadsvolym tillåts. Bevarande av 

delar av skogsområdet som naturmark i planen mildrar påverkan, då förändringen 

inte blir lika drastisk för omgivningen. Plantering av träd och buskar på föreslagen 

prickmark i norr och öster bedöms också vara av vikt för att mildra effekten av att 

området exploateras, framförallt för de som passerar på gång- och cykelvägen i 

öster. 

 

Planen begränsar största byggnadsarea samt högsta nockhöjd genom 

planbestämmelse. Planen styr också att fasadmaterial ska vara trä. 

 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. 
 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms medföra liten påverkan på områdets karaktärsdrag. Den totala 

påverkan på kulturvärdena i området bedöms bli liten, utifrån planens föreslagna 

utformning och planbestämmelser. 

 
 

  



 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: 

 

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

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

☒ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning En naturvärdesinventering enligt svensk standard genomfördes i området 2018 och 

2019. Inventeringen gjordes med tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”värdeelement”, 

”detaljerad redovisning av artförekomst”, samt ”fördjupad inventering av ekoxe, 

hackspettar och fladdermöss”. Inventeringen gjordes inte bara för aktuellt 

planområde, utan för hela grönområdet i centrala Färjestaden.  

Södra delen av planområdet beskrivs som naturvärdesobjekt 6, lövskog och 

igenväxningsmark. objektet klassades till klass 4, vissa naturvärden. Norra delen av 

planområdet är en boulebana som saknar naturvärden.  

 

Naturvärdesobjektet är en ung lövskog med väl utvecklat buskskikt. Träd- och 

buskskiktet består av arter som hägg, björnbär, pil, sälg, oxel, slån, asp och ung ek. 

Tidigare hamlad björk och rönn finns i området. Bitvis förekommer gläntor med 

lundartad miljö. I den östra delen står ett skyddsvärt träd i form av glasbjörk med 

håligheter. Objektet kantar öppna gräsmarker och skapar kantzoner och brynmiljöer. 

Arter som förekommer är liljekonvalj, ängskovall, vänderot, skogsklöver och 

bortsnejlika. 

Liljekonvalj är fridlyst på Öland enligt artskyddsförordningen. Den rödlistade fågeln 

stare noterades i området. Ett särskilt värdeelement som registrerades i nordvästra 

delen av planområdet var en faunadepå med sälgstammar.  

 

Angränsande planområdet i öster påträffades höga naturvärden, klass 2, i en 

alsumpskog. Inventeringens slutsats var att påverkan på naturvärdesobjekt bör 

undvikas, för att bevara områdets naturvärden. Detta är särskilt viktigt för objekt med 

klass 2, högt naturvärde. Det är av stor vikt att hydrologin inte påverkas genom 

dämning eller dränering.  

 

Det är också viktigt att särskilt skyddsvärda och grova träd sparas. Ekoxe 

förekommer i området, sydost om planområdet. Ekoxen är beroende av döda och 

solbelysta lövträd, framförallt ek, för larvutvecklingen. För att främja ekoxen är det 

positivt om man friställer stående döda träd samt anlägger faunadepåer som har 

stammar som delvis är nedgrävda.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://artfakta.artdatabanken.se/


 

Fladdermöss observerades i området, men inga boplatser kunde konstateras. 

Fladdermusaktiviteten var högst utanför själva planområdet, i sydöstra delen av 

grönområdet. För att gynna fladdermössen i området kan man friställa gamla grova 

träd och gallra unga träd.  

 

Inventeringen av mindre hackspett indikerar att arten inte häckar i området. 

Bedömningen är att existerande grönområden i Färjestadens tätort sannolikt håller 

en kvalitet och en kvantitet som är i underkant för vad mindre hackspett behöver. En 

insats för att öka mängden stående och liggande död ved av triviallövträd och 

sumpskog skulle förbättra förutsättningarna för en etablering av mindre hackspett i 

området. 

 
 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Träd och övrig vegetation i planområdets norra del behöver tas bort för anläggande 

av hårdgjorda ytor. Ett 20 meter brett stråk i nordvästra delen samt områdets södra 

del föreslås bevaras som naturmark. 

 

Föreslagen placering av nybyggnation till planområdets norra del innebär att den 

öppna ytan med bouleplanen tas i anspråk och att en del av lövskogen kan stå kvar 

och skyddas som naturmark.  

 

Den skyddsvärda björken med håligheter står i planområdets södra gräns, mot gång- 

och cykelvägen. I detaljplanen bör ett skyddsområde säkras mot björken så att dess 

rotsystem inte skadas. Lämpligt skyddsavstånd är 15 ggr stamdiameter vilket ger ca 

7,5 meter ut från stammen från björken. Inom skyddsområdet bör ingen 

markbearbetning tillåtas. 

 

Faunadepå med sälgstammar finns i västra delen av planområdet, inom föreslagen 

naturmark och bör få vara kvar. Faunadepån markeras ut på plankarta och ska 

bevaras enligt planbestämmelse.  

 

Staren och liljekonvaljen noterades i sydvästra delen av planområdet, inom området 

som föreslås sparas som naturmark. Liljekonvaljen kan därför stå kvar.  

Staren som sågs i området bedöms inte påverkas av exploateringen då det finns gott 

om lämpliga biotoper i omgivningen. Perioden april-juli bör dock undvikas för 

exploatering i området då det kan störa häckande fåglar, både inom planområdet och 

i dess närmaste omgivning.  

 

Ett område med högt naturvärde (alsumpskogen) ligger strax öster om planområdet 

och detta område bedöms ha högre värde för häckande fåglar. Det är också viktigt 

att alsumpskogen inte dräneras ytterligare i samband med exploatering i 

planområdet. En dagvattenutredning har genomförts vilken också utreder alternativet 

att leda dagvatten från planområdet till alsumpskogen, för att ge en positiv påverkan 

på dess hydrologi och naturvärden. Många av arterna är fuktälskare och att leda hit 



dagvatten vid regn är bara positivt för de flesta arter. Däremot bör dagvattnet 

fördröjas i viss mån för att undvika att markvegetationen eroderas bort vid höga 

flöden. Likaså bör någon form av rening av dagvattnet ske för att minska mängden 

näringsämnen som tillförs områdena. Dagvattenutredningen visar att det är möjligt 

att leda dagvatten från planområdet till alsumpskogen för att öka förutsättningarna för 

biologisk mångfald utan att påverka hydrologin negativt. Resultatet av 

dagvattenutredningen finns mer beskrivet under ”Risker för människors hälsa eller 

för miljön”. 

 

Enligt planbestämmelse ska minst 10 blommande träd planteras på parkeringen. 

Minst 15 blommande träd eller ädellövträd ska planteras på prickmarken kring den 

nya byggnationen. Komplementbyggnader ska förses med växttak.  

 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar En del av naturmarken i området tas i anspråk. Området hyser inga höga 

naturvärden. Planens påverkan på naturvärden bedöms bli liten. 

 

Planen kan medföra positiv påverkan genom att blommande träd ska planteras, 

komplementbyggnader förses med växttak och att hydrologin i närliggande 

sumpskog kan förbättras. 

 

  
  



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) 

☒ 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. 

☒ Mötesplatser 
 

Beskrivning Planområdet ligger i Färjestadens största, centralt belägna, grönområde, Stigar och 

cykelväg både i planområdet och i grönområdet som helhet används flitigt. 

Tallhöjdens idrottsplats och friidrottsanläggning skapar mycket rörelse i området 

tillsammans med grönområdets centrala placering i tätorten. Kommunen bedömer att 

området är mycket viktigt för rekreation. I den norra delen av planområdet, i 

anslutning till samlingslokalen Ladan, finns en boulebana. Idrottsföreningarna som 

nyttjar området har behov att expandera, t.ex. finns önskemål och ytterligare 

fotbollsplan, tennisbana, rundbana för löpning. En stig leder genom planområdets 

centrala del i öst-västlig riktning och binder samman Smörblomsgatan med gång- 

och cykelvägen öster om planområdet.  

 

I kommunens nyligen antagna grönstrukturplan ligger området inom ”flödesstråket”. 

Flödesstråket ska i stort anpassas till människans behov av rekreation och vara 

iordningsställt och välstädat genom en hög skötselintensitet. I områden med höga 

naturvärden behöver skötsel och rekreationsmöjligheter dock anpassas. Stråket är 

strategiskt viktigt för att skapa ett sammanhängande stråk och minska upplevelsen 

av bristande grönstruktur i centrala Färjestaden.  

Stråket har potential att avhjälpa framtida översvämningsproblem. Behovet att skapa 

anläggningar för hantering av dagvatten är stort. Dagvattensystemet ska anpassas 

efter områdets parkkaraktär och utformas som öppna lösningar med vattenspeglar 

som både renar och fördröjer dagvatten. Dagvattenanläggningar ska utformas så att 

alsumpskogen inte dräneras. Det strategiska läget mitt i Färjestaden gör att stråket 

har stor potential att utvecklas till ett centralt park- och rekreationsområde. I det fall 

en omlokalisering av idrottsanläggningarna är möjliga kan flödesstråket ytterligare 

utvecklas till en central park.  

Förtätning inom området ska ske med stor försiktighet. I samband med att man 

utvecklar området ska befintliga karaktärer tas till vara, större uppvuxna träd ska 

bevaras och alsumpskogsbeståndet ska skyddas och bevaras i sin helhet. På grund 

av många och i vissa fall motstående intressen behöver befintlig naturmiljö, planerad 

bebyggelse, planerad friidrottsanläggning och behovet av dagvattenhantering vara 

föremål för fördjupade utredningar. 
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Planens påverkan  

Beskrivning Genomförandet av planen medför att boulebanan med dess sociala värde som 

samlingsplats försvinner. Det kan vara möjligt att flytta boulebanan till annan plats 

genom avtal. 

 

En del av grönområdet försvinner, men föreslagen byggnation i norra delen av 

planen innebär att södra delen kan bevaras som naturmark. Det innebär även att den 

stig som leder genom området i stort sett kan vara kvar. 

Även efter exploateringen kommer det fortfarande finnas ett stort sammanhängande 

grönområde i centrala Färjestaden. Exploateringen innebär att det blir av ännu större 

betydelse att resterande delar av grönområdet får finnas kvar och utvecklas enligt 

kommunens grönstrukturplan.  

De som flyttar till området har tillgång till grönområde, samlingslokal (Ladan), 

tennisbana med mera, vilket innebär stora sociala värden.  

Planen möjliggör för ytterligare bostäder, vårdboende, skola och samlingslokal i 

centrala Färjestaden, vilket kan skapa nya mötesplatser och ge positiva effekter på 

sociala värden. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planens genomförande bedöms medföra liten påverkan på sociala värden genom att 

boulebanan försvinner, men det är möjligt att kompensera genom att flytta den till 

annan plats. Planens genomförande kan också bidra med positiva effekter för de 

sociala värdena. 

 

 
  



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: 

☒ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 

Beskrivning Planområdet ligger i Färjestadens största, centralt belägna, grönområde. Den norra 

delen av grönområdet har ytor för rekreation med bl.a. fotbollsplan, tennisplan och 

friidrottsanläggning. Inom planområdet finns en boulebana. En gång- och cykelväg 

leder förbi östra delen av planområdet. 

 
 

Planens påverkan 

Beskrivning Planens genomförande innebär att boulebanan försvinner, vilken bedöms vara en 

mindre del av de materiella värden som finns i grönområdet med fotbollsplan, 

tennisbana och friidrottsanläggning. I övrigt bedöms inte några materiella värden 

påverkas av planen. 

 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Planens genomförande bedöms innebära en liten 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 kommer nederbörden öka i perioder och intensitet. Höjda 

havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för översvämning. 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 förväntas också förstärkas. Höjda havsnivåer och mer 

intensiva regn ökar risken för ras, skred och översvämning. Risken för ras och skred 

är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter och den platta eller lätt 

sluttande topografin. Skogsområdet erbjuder i dagsläget skugga och svalka och har 

en utjämnande effekt på klimatet. 

 

Planområdet är beläget på en höjdrygg med högpunkten i mitten av planområdet. 

Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sandig morän. 

Marken klassas enligt SGU som fastmark med medelhög genomsläpplighet. 

Erfarenhet visar dock att genomsläppligheten i marken i Färjestaden är dålig. Igen 

geoteknisk undersökning har genomförts.  

 

Dagvattenhanteringen i Färjestaden sker idag mestadels i slutna ledningssystem 

med utsläppspunkter utmed kusten. På grund av tätortens läge kan stora flöden av 

ytvatten komma in i det kommunala ledningssystemet och orsaka problem. 

Färjestaden har haft betydande problem med höga flöden av dagvatten i samband 

med kraftiga skyfall och ihållande regn. 

En översvämningskartläggning som redovisar var det riskerar att bli översvämning 

vid ett 100-årsregn har tagits fram för stora delar av Färjestaden. Kartläggningen 

redovisas bl.a. i kommunens grönstrukturplan för Färjestaden. Kartläggningen visar 

att området söder om Tallhöjdens fotbollsplaner, strax öster om aktuellt planområde, 

är ett område där stora mängder vatten samlas vid 100-årsregn. 

 

Gröna områden har i hög utsträckning även kapacitet att fungera som 

buffertområden för dagvatten eller som vattenvägar för avledning av dagvatten. 

Enligt grönstrukturplanen har området potential att avhjälpa framtida 

översvämningsproblem. Behovet av att skapa anläggningar för hantering av 

dagvatten är stort. Dagvattensystemet ska anpassas efter områdets parkkaraktärer 

och utformas som öppna lösningar med vattenspeglar som både renar och fördröjer 

dagvatten. Dagvattenanläggningar ska utformas så att alsumpskogen inte riskerar att 



dräneras. 

 

Trafikmängderna längs de mindre lokalgatorna in mot området bedöms i dagsläget 

vara små. Närmast vändzonerna i öster bedöms fordonsrörelserna uppgå till ca 12 

per dygn ÅDT (årsdygnstrafik). Vid korsningarna mot Telegatan i väster bedöms 

fordonsrörelserna uppgå till ca 24 fordonsrörelser per dygn ÅDT. Telegatan bedöms 

ha ca 1000 fordonsrörelser på dygn ÅDT. Det finns goda möjligheter att nyttja 

kollektivtrafik, närmaste busshållplats ligger ca 200 meter söderut längs 

Järnvägsgatan. Hållplatsen trafikeras av stadsbuss 404 med täta turer till Kalmar. 

 

Området ligger inom låg-medelriskområde för markradon enligt översiktlig karta från 

SGU. 

 

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 Området ligger inom grundvattenförekomst Mörbylånga – Borgholms kalkberg, som 

har god kvantitativ och kemisk status. 

 

Dagvatten från planområdet kan påverka Östra s Kalmarsunds kustvatten, som har 

måttlig ekologisk status. God ekologisk status ska uppnås till år 2027. Den kemiska 

statusen är god med undantag för generellt förekommande miljögifter i form av 

kvicksilver och bromerade difenyletrar. Övergödningen är ett av huvudproblemen till 

att god status inte uppnås för kustvattnet. 

 
 

Planens påverkan 

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

Beskrivning Exploateringen innebär att en del av skogsområdet försvinner, att ytor hårdgörs och 

en ökad föroreningsbelastning av dagvattnet. 

En dagvattenutredning har genomförts. För att ta vara på dagvattnet som en resurs 

föreslås bevattningstankar. Föreslagen lösning innefattar även avledning och 

fördröjning i form av öppna svackdiken och rännor i kombination med 

översvämningsytor. För att bidra till ett långsammare dagvattenflöde samt till viss del 

infiltration föreslås genomsläpplig beläggning på parkeringar, vilket kan kombineras 

med gröna tak på servicebyggnader. Det bedöms också vara möjligt att leda 

dagvatten till närliggande sumpskog för att öka förutsättningarna för biologisk 

mångfald, utan att påverka hydrologin negativt. Dagvattnet behöver genomgå rening 

innan det lämnar fastigheten för att inte skogsområdet ska ta skada. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


Dagvattenutredningens beräkningar visar att exploateringen innebär en ökad 

belastning av fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, suspenderat material, 

olja och bensapyren. Den främsta källan till föroreningar i dagvatten inom 

planområdet efter exploateringen bedöms vara parkeringen. De svackdiken som 

beräkningarna är baserade på uppvisar goda reningsresultat. Det viktigaste innan 

avledning till skogsområdet är att minska mängden näringsämningen (kväve och 

fosfor), vilket sker i svackdikena.  

 

Sammantaget görs bedömningen att exploateringen med föreslagen 

dagvattenlösning inte har negativ påverkan på skogsområdet som agerar recipient 

och inte heller på den vattenförekomst Ö s Kalmarsunds kustvatten som är den 

slutliga recipienten. 

 

Planområdet ska anslutas till kommunalt VA. Det finns inte några kända 

markföroreningar i området som riskerar att spridas i samband med exploatering. 

Grundvattenförekomsten bedöms inte påverkas av planens genomförande.  

 

Planområdet ligger på en höjd av ca 10-11 meter över nollplanet i RH 2000, vilket 

innebär att det inte föreligger risk för översvämning till följd av höjda havsnivåer. 

En del av planområdets naturliga vegetation sparas som naturområde genom 

planbestämmelse. Detta tillsammans med närheten till befintligt grönområde i öster 

medför goda förutsättningar för ett gott mikroklimat i området.  

 

Komplementbyggnader ska förses med växttak (t.ex. sedum) enligt 

planbestämmelse. Parkeringen ska utformas med maximalt 40 % hårdgjord. Dessa 

planbestämmelser syftar till att minimera hårdgjorda ytor, minska mängden 

dagvatten som uppkommer och möjliggöra viss infiltration av dagvatten. Ytor för 

fördröjning och rening av dagvatten ska anordnas inom planområdet, enligt 

planbestämmelse, vilket säkerställer att dagvatten kan tas om hand inom 

planområdet. 

 

Planområdets läge medför att det inte passerar någon biltrafik förbi planområdet och 

att det ligger skyddat från buller. Planen medför ökad trafik till och från planområdet, 

framförallt från Telegatan och längs Smörblomsgatan. Planen kan ge möjlighet till ca 

36 lägenheter och ca 40 parkeringsplatser. Det kan ge upphov till ca 160 

fordonsrörelser per dygn längs Smörblomsgatan. Det innebär att trafikmängden 

längs Smörblomsgatan efter planens genomförande kan uppgå till ca 180 

fordonsrörelse per dygn. Om planens genomförande leder till byggnation av 

vårdboende, skola eller samlingslokal bedöms trafikmängden öka något mer till ca 

260 fordonsrörelser per dygn. Det är en stor trafikökning jämfört med dagens trafik, 

men fortfarande låga trafikmängder jämfört med trafiken på t.ex. Telegatan. 

 

En översiktlig bullerberäkning enligt Naturvårdsverkets modell har genomförts för 

trafiken på Smörblomsgatan utifrån ovanstående siffror. Enligt beräkningen behöver 

eventuella uteplatser mot söder skärmas av från gata/parkering för att inte maxvärdet 

70 dBA vid uteplatser ska riskera att överskridas. Detta gäller om det byggs bostäder 

och avståndet mellan fasad och gata/parkering blir mindre än 15 meter. 

Ekvivalentnivån 60 dBA vid en bostadsbyggnads fasad och ekvivalentnivån 50 dBA 

vid uteplats riskerar inte att överskridas (SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader). 



 

Planen medför även en viss bullerökning för befintliga bostäder längs 

Smörblomsgatan, när det gäller ekvivalentnivåerna. Det innebär dock ingen risk för 

överskridande av riktvärdena för buller. Maxnivåerna för buller förändras inte av 

planens bedömda trafikökning.  

 

Det kan vara fördelaktigt med en bilpool om det blir aktuellt med flerbostadshus i 

planområdet, för att minska biltrafiken i området. Det finns goda möjligheter för gång- 

och cykeltrafikanter att ta sig till området via grönområdet i öster. Det finns också 

goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik.  

 

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 medför anläggande av hårdgjorda ytor vilket medför risk för 

översvämning samt spridning av föroreningar från parkeringsytor. Genomförd 

dagvattenutredning har föreslagit åtgärder som visar att det är möjligt att bebygga 

marken utan att riskera översvämning eller att miljökvalitetsnormerna för vatten 

överskrids. Andelen hårdgjorda ytor regleras genom planbestämmelser. 

 

Planen innebär en trafikökning framförallt på Smörblomsgatan, men ökningen 

bedöms inte vara av betydande grad. Genomförd bullerberäkning visar att planen 

kan genomföras utan att gällande riktvärden för buller överskrids. 

 

 

  



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 miljöpåverkan. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

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

Bedömning Planens påverkan på ovanstående värden och risker bedöms vara små. Planen kan 

delvis medföra positiv påverkan t.ex. genom att blommande träd planteras och att 

hydrologin i närliggande sumpskog kan förbättras samt att nya mötesplatser skapas. 

Planens totala miljöpåverkan bedöms bli liten. 

 

Motiverat ställningstagande 

Sammantaget bedöms inte planen innebära betydande miljöpåverkan. 

 

Planen bedöms medföra liten påverkan på områdets kulturvärden genom en viss förändring av 

bebyggelsens karaktärsdrag. Den totala påverkan på kulturvärdena i området bedöms bli liten, 

utifrån planens föreslagna utformning och planbestämmelser. 

 

En del av naturmarken i området tas i anspråk. En naturvärdesinventering har genomförts vilken 



visar att området saknar högre naturvärden. Planens påverkan på naturvärden bedöms bli liten. Att 

en del av naturmarken tas i anspråk kompenseras genom plantering av blommande träd, vilket kan 

ge positiva effekter för biologisk mångfald. Perioden april-juli bör dock undvikas för exploatering i 

området då det kan störa häckande fåglar i anslutande grönområde.  

 

Planens genomförande bedöms medföra liten påverkan på sociala och materiella värden genom att 

befintlig boulebana försvinner, men det är möjligt att kompensera genom att flytta den till annan 

plats. Planens genomförande kan också bidra med positiva effekter för de sociala värdena genom 

skapande av nya mötesplatser. 

 

Planens genomförande medför anläggande av hårdgjorda ytor vilket medför risk för översvämning 

samt spridning av föroreningar från parkeringsytor. Genomförd dagvattenutredning har föreslagit 

åtgärder som visar att det är möjligt att bebygga marken utan att riskera översvämning eller att 

miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. Andelen hårdgjorda ytor regleras genom 

planbestämmelser. 

 

Planen innebär en trafikökning framförallt på Smörblomsgatan, men ökningen bedöms inte vara av 

betydande grad. Genomförd bullerberäkning visar att planen kan genomföras utan att gällande 

riktvärden för buller överskrids. 

 

 

  



 

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
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3


 

 

� 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) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K2P7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/#K8P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K4P2


 

 

� 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 

 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P19
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P21
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P7
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P8
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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 försiktigt placera in byggnader 
för framförallt boende och vårdboende i flerbostadshus på ett 
sätt som minimerar påverkan på ett av kommunens viktigaste 
rekreationsområde och på området höga naturvärden. Vidare är 
syftet att skapa en flexibel detaljplan som också gör det möjligt 
att bygga skola och lokaler för samling och aktivitet. 

Planområdet 
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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 
 

Det förutsätts att anordningar 
så som exempelvis skyltar 
placeras så att de inte utgör ett 
hinder.  
Gällande bygglagstiftning 
reglerar. 

Bereds tillgänglighet vid och i 
kommunala byggnader och 
andra offentliga lokaler? Ja 

 

Tillkommande byggnation och 
omgivande mark anpassas så 
att dessa blir tillgängliga. 
Gällande bygglagstiftning 
reglerar.  

Anpassas arbetsplatser med 
hänsyn till anställda med 
funktionsnedsättning? 

Ja 
 

Arbetsplatser anpassas så att 
de blir tillgängliga. Gällande 
bygglagstiftning reglerar. 

Bereds tillgänglighet vid och i 
fritids-, service- och 
handelsanläggningar? ja 

 

Tillkommande byggnation och 
omgivande mark anpassas så 
att dessa blir tillgängliga. 
Gällande bygglagstiftning 
reglerar. 

Sker samverkan med Kalmar 
länstrafiken vad gäller 
kollektivtrafiksystemet?  

ja 
 

Busshållplats ligger ca 200 
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 och 
samrådsmöte. Bland annat 
genom DHR, De 
handikappades riksförbund. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Barnkonventionen 

Sker väsentlig påverkan eller 
berörs miljöer där barn och 
ungdomar vistas.  

ja  

Sjöbergs hage är ett välanvänt 
rekreationsområde och 
innehåller en viktig länk i ett 
gång- och cykelvägnät som 
förbinder viktiga målpunkter 
för barn och unga. Byggnation 
i området minskar utrymmet 
för rekreation. Gång- och 
cykelvägen kan efter 
byggnationen upplevas som 
mer säker eftersom närvaro av 
andra människor ökar 
upplevelsen av säkerhet. 

Påverkas barns och ungdomars 
hälsa?  nej 

Sjöbergs hage är även efter 
föreslagen exploatering 
tillräckligt stort för att erbjuda 
olika former av rekreation. 

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 och 
samrådsmöte. Omyndig 
persons synpunkter i ett tidigt 
skede ger dock inte besvärsrätt 
senare i processen. Barn- och 
ungdomsverksamheten och 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Kulturverksamheten har i 
uppgift att tillvarata barnens 
intresse och framföra deras 
synpunkter. 

Beaktas barns behov av särskilt 
stöd i planarbetet? 

 nej  

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar planen klara 
rumsliga ansvarsförhållanden? ja  

Planen pekar ut kvartersmark 
som blir privatägd och natur-
mark som ägs och sköts av 
kommunen. 

Skapar planen förutsättningar 
för befolkade rum? 

ja  

Det offentliga naturrummet 
Sjöberg hage minskar på 
grund av föreslagen 
byggnation. Fler individer som 
nyttjar ett mindre offentligt 
rum skapar förutsättningar för 
befolkade rum. 

Skapas tillräcklig synlighet?  

ja  

De offentliga rummen bör 
vara upplysta. Ljuset behöver 
inte vara särskilt starkt, bara 
det är jämnt fördelat, utan 
bländningar och mörka fält.  

Sker samråd med kommunens 
Brottsförebyggande råd? 

ja 

 
 

Tillfälle att lämna synpunkter 
kommer att ges i form av sam-
rådsutskick och samrådsmöte.  

Jämlikhet 

Ges samma möjligheter och 
rättigheter för alla grupper i 
samhället att påverka 
planförslaget? 

ja  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 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

ha problem med att ta del av 
dokumenten. Samrådsmöte 
ökar möjligheten för alla 
grupper att förstå 
planförslaget. 

Påverkar planförslaget 
möjligheten att hålla ett 
tillräckligt och väl lokaliserat 
utbud av social service? 

ja  Planförslaget innebär 
förtätning inom redan bebyggt 
område. Planen kan innebära 
ett tillskott av bostäder och 
social service. 

Bidrar lokaliseringen till att ge 
de offentliga rummen ett 
mångsidigt socialt liv? 

ja  Planen medger bebyggelse i 
flerbostadshus och byggnation 
av skola och samlingslokal. 

Finns tillräckliga möjligheter 
för att röra sig med kollektiva 
färdmedel, till fot eller på 
cykel? 

ja  Närmast busshållplats ligger 
ca 200 meter norr om 
föreslaget planområde. Närhet 
till service gör att behovet av 
bil som färdmedel är mycket 
litet. 

Kan bostadsutbudet tillgodose 
ett utbud av differentierade 
boendeformer? 

ja  Planen medger bebyggelse för 
vårdboende och bostäder i 
flerbostadshus. 

Delaktighet och inflytande 

Hålls dialogmöten med berörda 
intressenter och allmänhet tidigt 
i beslutsprocessen? 

ja  

Samrådsutskick sker till alla 
berörda samt myndigheter och 
organisationer. Dessutom an-
nonseras om utskick av plan-
handlingar i alla lokala dags-
tidningar. Samrådsmöte hålls i 
detaljplaneskedet. 

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. Samrådsmöte hålls i 
detaljplaneskedet. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

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. Samrådsmöte hålls i 
detaljplaneskedet. 

Hålls öppen temadebatt eller 
tema diskussion i nämndens 
regi? 

 nej 
 

Är ärendet initierat av ett 
medborgarförslag? 

 nej  

Har ärendet diskuterats i 
presidiemöte med annan 
nämnd? 

ja  
Det villkorade köpeavtal som 
föranledde detaljplaneläggning 
godkändes av kommunstyrel-
sen. 

Fysisk aktivitet 

Ges förutsättningar för en ökad 
fysisk aktivitet för hela 
befolkningen. 

 nej Planförslaget innebär att en ny 
målpunkt och bostäder kan 
skapas i en central del av 
Färjestaden. Möjligheten att 
nå målpunkter utan bil ger 
förutsättningar för ökad fysisk 
aktivitet.  

Bör kontakt tas med 
kommunens 
folkhälsosamordnare? 

ja  Samråd sker med kommunens 
folkhälsosamordnare. 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 

 

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomfö-
randefråga som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet.  

˗ Planen påverkar miljöer där barn och unga vistas. 

˗ Detaljplanen tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare 
samhälle. 

˗ Planen medger bebyggelse för vårdboende och bostäder i flerbostadshus 
därmed uppnås en variation i boendeutbudet. 

˗ 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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Inledning och syfte 
Ecocom AB har 2018 på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört en naturvärdesinventering 

(NVI) inför planarbete i Färjestaden, Mörbylånga kommun. NVI:n är utförd enligt svensk 

standard för naturvärdesinventering, SS 199 000:2014 samt SIS-TR 199001:2014, på fältnivå 

med detaljeringsgraden detalj (1,1 ha) samt medel (14,4 ha). Ingående tillägg är; 4.5.2 

Naturvärdesklass 4, 4.5.3 Värdeelement, 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst samt 

4.5.6 Fördjupad artinventering av ekoxe, hackspettar och fladdermöss. I uppdraget ingår 

även att formulera rekommendationer utifrån resultatet. Den utförda NVI:n syftar till att 

användas som grund för framtagande av detaljplan för området. 

 

Översiktlig områdesbeskrivning 

Det aktuella inventeringsområdet är ett centralt beläget grönområde i Färjestaden. Området 

omges av kvarter med fastigheter. Den norra delen av inventeringsområdet har ytor för 

rekreation med bl.a. fotbollsplan, tennisplan och friidrottsanläggning. I den västra delen 

ligger friskola samt förskola. I syd är området trädbevuxet med b.la. alsumpskog och ekskog. 

Det södra delen av området är vildvuxet med flera bärbuskar som hallon och röda vinbär. 

Större delen av inventeringsområdet är bevuxet med hallon och björnbär vilket påverkar 

framkomligheten och tillgängligheten av grönområdet på flera ställen. Stigar korsar objektet 

åt flera håll vilka är mer eller mindre välanvända.  

Parkslide, som är en invasiv art, förekommer öst om fotbollsplanen. 
 

 

Figur 1. Lila ring visar ungefärlig placering av inventeringsområdet. 
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Metod 
Naturvärdesinventering 

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom inventeringsområdet identifiera och 

dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. Fältinventering i 

Färjestaden, Mörbylånga kommun utfördes av Sandra Nilsson, Ecocom AB, 10 juli, 2018 samt 

av Sandra Nilsson och Marcus Arnesson 2 augusti, 2018. 

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis en förstudie, och därefter görs en 

fältinventering. I förstudien studeras tidigare dokumenterad information om naturen i 

inventeringsområdet. Kunskap om området inhämtas från relevanta källor och omfattar 

inventeringsområdet samt omkringliggande landskap.  

Denna NVI är till större delen utförd på fältnivå med detaljeringsgrad medel, vilket innebär 

att minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta av 0,1 ha eller mer, eller ett linjeformat 

objekt med en längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. I den sydvästra 

delen har ett mindre område inventerats med detaljeringsgrad detalj, vilket innebär att 

minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta av 10 m2 ha eller mer, eller ett linjeformat 

objekt med en längd av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. 

Inventeringen innefattar följande tillägg enligt NVI 4:5: 

• Värdeelement (4.5.4)   

• Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5) 

• Fördjupad artinventering av ekoxe, hackspett och fladdermöss (4.5.6).  

 

Naturvärdesobjekten utgörs av en dominerande naturtyp som kan tilldelas en gemensam 

naturvärdesklass. Naturtyper kan exempelvis vara äng och betesmark, skog och träd, myr, 

djup sjö, vattendrag, havsstrand eller infrastruktur och bebyggd mark. 

Bedömningen av naturvärden görs på två grunder, art och biotop, vilka sedan vägs 

samman för att ge objektet dess klass. 

Bedömning av artvärde görs på två grunder: naturvårdsarter (se faktaruta) och relativ 

artrikedom. Rödlistade arter ska tillmätas större betydelse än övriga naturvårdsarter i 

bedömningen.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar en samlad bedömning av biotopkvalitet samt hur 

sällsynt eller hotad biotopen är. Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller 

en livsmiljö, till exempel förekomst av störningsregimer, strukturer, element eller 

nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms dels i ett regionalt perspektiv dels i ett nationellt 

och internationellt perspektiv och är kopplad till biotopens bevarandestatus. I föreliggande 

NVI har biotoper namngetts enligt Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) så långt detta 

är möjligt. De biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för bedömning enligt 

matrisen i figur 2.  

Naturvärdesobjekt bedöms enligt en fyrgradig skala: 1 – högsta naturvärde, 2 – högt 

naturvärde, 3 – påtagligt naturvärde och 4 – visst naturvärde. 
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Fältinventering material 

Vid fältinventeringen användes handdator av modellen FIDS Yona. Inventerade objekt 

digitaliserades i fält med Collector (for ArcGIS) och justeringar av de digitaliserade objekten 

gjordes därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag vid fältinventeringen utgjordes av 

ortofoto.  
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Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000: 2014. 

Fakta: Naturvårdsarter 

Skyddade arter är arter som omfattas av juridiskt skydd enligt artskyddsförordningen (SFS 

2007:845).  

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Dessa kategoriseras enligt: 

Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Nära hotad (NT). De rödlistade arter som 

kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.  

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp 

enligt EU:s art- och habitatdirektiv.  

Signalarter är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att det finns 

skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 

Ansvarsarter är arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en begränsad del 

av det totala utbredningsområdet.  

Nyckelarter är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter. 
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Tillägg 

Naturvärdesklass 4  

Naturvärdesinventeringen har utförts med en klassificering av naturvärdesobjekt i fyra 

klasser: klass 1 (högsta naturvärde), klass 2 (högt naturvärde), klass 3 (påtagligt naturvärde) 

samt klass 4 (visst naturvärde). Klass 4 finns som ett tillägg i inventeringar med behov av 

högre upplösning gällande områdets naturvärden, exempelvis detaljplaner. 

 

Värdeelement  

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget; värdeelement. Det innebär att element 
särskilt viktiga för inventeringsområdets naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. 
Vid inventeringen i Färjestaden ingår inventering av skyddsvärda träd. Detta görs i hela 
inventeringsområdet och kartläggningen ska ske oavsett om trädet är beläget i ett 
naturvärdesobjekt eller ej. 
 

Skyddsvärda träd 

Trädinventeringen följer den nationella metoden för inventering av skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet (Naturvårdsverket 2009, Naturvårdsverket 2012).  

Inventeringsmetodiken är framtagen för inventering av skyddsvärda träd av alla trädslag.  

Nedanstående kriterier utgör miniminivå för vilka skyddsvärda träd som bör registreras 

(koordinatsättas). Om det av naturgeografiska eller andra skäl finns anledning att registrera 

träd med klenare dimensioner är detta fullt möjligt och avgörs av den enskilde inventeraren. 

Med särskilt skyddsvärda träd avses följande enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

träd i kulturlandskapet: 
• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter (3,14 m i omkrets) på det smalaste stället upp till 

brösthöjd (brösthöjd = 1,3 m över marken) 
• Mycket gamla träd; gran, tall, ek, och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 

140 år 
• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 m i diameter (1,26 m omkrets) på det smalaste stället upp 

till brösthöjd med utvecklad hålighet i stam (eller gren). 
 
Övriga skyddsvärda träd utgörs av: 

• Döda stående/liggande träd ≥ 0,4 m i diameter (1,26 m i omkrets) på det smalaste 
stället upp till brösthöjd alt. från stambas. (För liggande avbrutna stammar gäller ≥ 
0,4 m vid brottstället). Döda liggande träd ska ej registreras om veden är så 
murken att inventeraren vid mätstället utan ansträngning kan trycka in bladet på 
en morakniv (ca 10 cm) 

• Hamlade träd. 
 
Trädinventeringen har utförts enligt upplägg från Länsstyrelsen i Kalmar län, som sedan ett 

flertal år har inventerat skyddsvärda träd. Applikationen har installerats i en handdator, och 

bedömning av parametrar har gjorts i fält. Tabell 1 visar de parametrar som ingått i den 

utförda inventeringen. 
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Tabell 1. Ingående parametrar vid inventeringen av skyddsvärda träd utformad av Länsstyrelsen i Kalmar län, 
baserat på Naturvårdsverkets metod. De olika måttsangivelserna för hålstadie anger diametern på hålet och 
mulmvolym anger uppskattad mängd mulm (trämjöl) inne i hålet. För mer information se Naturvårdsverkets 
metod för inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket 2009). 

Parameter Förkortning Kommentar 

Omkrets eller diameter - Mäts på stammens smalaste ställe 0–1,3 m från marken 

Skyddsvärde SKV Gammal, hamlad eller övrigt 

Hamlingsdiameter HAMLDIAM Genomsnitt uppskattas i cm 

Trädslag - Fritext 

Trädstatus TRADSTAT Friskt, försämrat, låg vitalitet, dött stående, dött liggande 

Omgivning - Finns två fält för denna parameter 

Markanvändning MARKANV Pågående markanvändning 

Åtgärdsbehov ATGBEHOV Inget, akut, snart eller framtida (ur naturvårdssynpunkt) 

Trädform - Högt sittande krona, mellanform, lågt sittande krona 

Karaktär - Tre fält för parametern (t.ex savflöde, barklös ved, spärrgrenig) 

Hålstadie HALSTD Två fält för parametern: 1-ovan mark, 2-hål <10 cm, 3-hål 10–
19 cm, 4-hål 20–29 cm och 5-hål >30 cm 

Hålplacering HALPLAC Två fält för parametern: ovan mark eller markkontakt 

Mulmvolym MULMVOL Två fält för parametern: ej bedömd, <10 liter, 10 lit-1 m3, >1 m3 

Art - Sex fält för parametern: valbara naturvårdsarter 

Fri art - Fritext för arter som inte finns bland de valbara alternativen 

Kommentar KOMM - 

Datum - Datum för utförd inventering 

Inventerare INV Namn på inventerare 

TrädID - ID på inventerade träd  

 

Detaljerad redovisning av artförekomst  

Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget; detaljerad redovisning av artförekomst. 

Detta innebär att påträffade naturvårdsarter inom planområdet redovisas med avseende på 

koordinater och mängd.  

 

Fördjupad artinventering (4.5.6) 

Ekoxe 

Inventering av ekoxe i Färjestaden genomfördes den 15 juni 2018, mellan 20:30 och 22:30, 

genom lyssning efter läte samt genom visuella observationer. Man kan höra ett starkt 

brummande ljud bland ekar och trädkronor när hanarna flyger runt för att leta efter honor. 

Honorna sitter i ekarna och äter av sav som sipprar ut. Inventeringsområdet inventerades 

med frisök efter ekoxe av två personer, varvid området gicks igenom flertalet gånger. 

Inventeringens huvudsyfte är att kartlägga förekomst av ekoxe med position och 

koordinatsätts. Information om kön och aktivitet noteras också för samtliga ekoxar som 

observeras. Vid fältinventering av ekoxe användes handkikare och pannlampa. Fynden 

dokumenterades på en handdator av modellen FIDS Yona. Påträffade arter digitaliserades i 

fält med Collector (for ArcGIS) och bearbetades därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag 

vid fältinventeringen utgjordes av ortofoto.  
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Mindre hackspett 

Inventering av mindre hackspett i Färjestaden genomfördes 28 maj 2018, mellan 04:30 och 

05:40 på morgonen, genom lyssning efter läte och hack samt visuella observationer. Vädret 

var klart med solsken temperaturen var 9 °C) och vindstyrkan (2 m/s). Hela projektområden 

inventerades en gång med uppspelning av sjungande och trummande hackspett för att locka 

hackspettar. Uppspelning gjordes av mindre hackspett, större hackspett, spillkråka och 

gröngöling. Inventeringens huvudsyfte är att kartlägga förekomst av hackspett med position 

på fältkarta och koordinatsättning. Information om art, kön och aktivitet noteras också för 

samtliga hackspettar som observeras. Vid fältinventeringen av hackspettar användes 

handkikare och mobiltelefon för att spela spela upp fågelljud. Vid fältinventeringen användes 

även handdator av modellen FIDS Yona. Påträffade arter digitaliserades i fält med Collector 

(for ArcGIS) och bearbetades därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag vid 

fältinventeringen utgjordes av ortofoto.  

 

Fladdermöss 

Fladdermusinventeringens syfte är att beskriva utbredningsområdet med avseende på 

artförekomst och aktivitet av fladdermöss under sommaren. Vidare är syftet att bedöma om 

det förekommer någon fladdermuskoloni i Färjestaden. 

Undersökningsområdet inventerades efter fladdermöss av Lara Millon och Alexander 

Eriksson under kvällen 9 juli 2018 samt Alexander Eriksson under kvällen 15 juli 2018. 

Inventeringen gjordes genom en kombination av manuella undersökningar med handburen 

ultraljudsdetektor och automatisk inspelningsutrustning med batlogger. Manuell inventering 

ger möjlighet att påträffa fladdermuskolonier och observera fladdermössens transportrutter. 

Manuell inventering har i första hand utförts genom okulär besiktning av området samt 

genom undersökning nattetid med handburen ultraljudsdetektor av modell Pettersson 240x 

samt pannlampa. Batlogger spelar in fladdermössljud samtidigt som ljuden koordinatsätts. 

Detta ger betydligt högre kvalitet än traditionell manuell inventering. Vid användande av 

batlogger koordinatsätts alla fladdermusobservationer och man kan därför i efterhand se 

vilka fladdermusarter som förekommer i olika delar av undersökningsområdet. Dessutom 

kan batlogger vara fäst på en cykel, vilket tillåter inventering av större områden. Denna 

undersökningsmetod ger maximalt med underlag för bedömningar av vilka delområden som 

är viktigast för fladdermöss, vilka områden som används av olika arter samt för utformning 

av åtgärder. 

Manuell inventering utförs genom en rekognosering av området för att upptäcka särskilt 

intressanta habitat för koloniplatser. Manuell inventering gjordes med två inventerare 9 juli 

från solnedgång och under en och en halv timme, för att eftersöka koloniträd. Manuell 

inventering fortsatte därefter med en inventerare under ytterligare en och en halv timme, 

för att undersöka platser med högre fladdermössaktivitet i Färjestaden Under tiden som den 

andre inventeraren fortsatte inventering med cykel och batlogger, i och omkring 

inventeringsområdet i Färjestaden. 

Den 15 juli utfördes automatisk inspelning med batlogger (fäst på en cykel) under två 

timmar efter solnedgång i och runt inventeringsområdet i Färjestaden av Alexander Eriksson. 

Inspelningar från batlogger har granskats med mjukvaran Omnibat samt Batsound, för att 

definiera arter. 
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Resultat 
Inför fältinventeringen har en enkel förstudie gjorts av kända naturvärden i 

inventeringsområdet.  

 

Förstudie av kända naturvärden 

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis ett förstudie som inkluderar en enkel analys av 

tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet. Kunskap om 

området inhämtades från Artportalen, Skogsdataportalen, Miljödataportalen, 

Länsstyrelsernas GIS-tjänster och Jordbruksverkets databas TUVA (tabell 2).  
Utdrag från Artportalen under perioden 1990 – 2018 visar att det finns notering av flera 

rödlistade fåglar inom inventeringsområdet (figur 3). Bland dessa förekommer gulsparv (VU), 
mindre hackspett (NT), rosenfink (VU) och stare (VU). Även signalarten idegran ha påträffats. 
För komplett lista se tabell 3. 

I en utökning av inventeringsområdet med 100 m har flera rödlistade kärlväxter noterats, 
bland andra bolmört (NT), knippnejlika (EN), paddfot (NT), ryl (EN) och åkerrättika (VU). 
Några av arterna har troligtvis försvunnit. Bland annat har ryl (EN) försvunnit p.g.a. 
exploatering och vissa individer har flyttats till annan lokal. Övriga arter var funna där det 
numera en hälsocentral är belägen och även dessa bedöms ha försvunnit. Även signalarterna 
buskstjärnblomma, idegran samt murgröna har noterats. De fridlysta arterna ekoxe, 
skogsknipprot och liljekonvalj har påträffats. 

Inventeringsområdet samt utökningen är del av riksintresse för obruten kust samt rörligt 
friluftsliv. Förutom riksintresse har inga skyddade områden påträffats inom det aktuella 
inventeringsområdet eller inom utökningen om 100 m.  
 

  

Figur 3. Karta med naturvårdsarter som har registrerats på Artportalen mellan 1990–2018. Flera av arterna har 
registrerats på samma punkt och kan ej ses på kartan. 
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Tabell 2. Tabellen visar de underlag som studerats i förstudien inom inventeringsområdet samt inom 100 m från 
detta. 

Data Källa Inom inventeringsområdet 100 m utanför 

inventeringsområdet 

Djur- och 

växtskyddsområden 

Miljödataportalen - - 

Fynd av rödlistade arter Artportalen X X 

Natura 2000-områden  Miljödataportalen - - 

Nationalparker Miljödataportalen - - 

Naturminnen Miljödataportalen - - 

Naturreservat Miljödataportalen - - 

Naturvårdsavtal Länsstyrelsen - - 

Naturvårdsavtal Skogsdataportalen - - 

Naturvårdsområde Länsstyrelsen - - 

Nyckelbiotoper 

skogsstyrelsen 

Skogsdataportalen - - 

Nyckelbiotoper storskog Skogsdataportalen - - 

Objekt med naturvärden Skogsdataportalen - - 

Riksintresse för naturvård Miljödataportalen - - 

Riksintresse skyddade 

vattendrag 

Miljödataportalen - - 

Skyddsvärda träd Trädportalen - - 

Sumpskogar Skogsdataportalen - - 

Våtmarksinventeringen 

(VMI) 

Miljödataportalen - - 

Våtmarkskonventionen 

(Ramsar) 

Miljödataportalen - - 

Ängs- och 

betesmarksinventeringen 

TUVA, Jordbruksverket - - 

 

Tabell 3. Tabell över arter som har påträffats inom inventeringsområdet mellan 1990–2018.  

Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistning 

Backsvala Riparia riparia NT 

Bergand Aythya marila VU 

Bivråk Pernis apivorus NT 

Blå kärrhök Circus cyaneus NT 

Bolmört Hyoscyamus niger NT 

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla VU 

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae NT 

Brun glada Milvus migrans EN 

Brunand Aythya ferina VU 

Brushane Calidris pugnax VU 

Buskskvätta Saxicola rubetra NT 

Duvhök Accipiter gentilis NT 
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Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistning 

Ejder Somateria mollissima VU 

Fjällvråk Buteo lagopus NT 

Flodsångare Locustella fluviatilis NT 

Gråtrut Larus argentatus VU 

Gråtrut Larus argentatus VU 

Gröngöling Picus viridis NT 

Gul jätteknäppare Stenagostus rufus VU 

Gulhämpling Serinus serinus VU 

Gulsparv Emberiza citrinella VU 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT 

Humlerotfjäril Hepialus humuli NT 

Hussvala Delichon urbicum VU 

Härfågel Upupa epops RE 

Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis VU 

Knippnejlika Dianthus armeria EN 

Kornknarr Crex crex NT 

Kretsfly Dicycla oo NT 

Kungsfiskare Alcedo atthis VU 

Kungsfågel Regulus regulus VU 

Ligusterfly Craniophora ligustri NT 

Mindre ekbock Cerambyx scopolii NT 

Mindre hackspett Dendrocopos minor NT 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 

Paddfot Asperugo procumbens NT 

Parapotes reticulatus Parapotes reticulatus DD 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 

Piltecknad fältmätare Gagitodes sagittata NT 

Puktörnefjädermott Marasmarcha lunaedactyla NT 

Rapphöna Perdix perdix NT 

Rosenfink Carpodacus erythrinus VU 

Ryl Chimaphila umbellata EN 

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU 

Sikelsäckmal Coleophora lixella NT 

Silltrut Larus fuscus NT 

Skräntärna Hydroprogne caspia NT 

Skäggmes Panurus biarmicus NT 

Smålom Gavia stellata NT 

Sommargylling Oriolus oriolus VU 

Spillkråka Dryocopus martius NT 

Stare Sturnus vulgaris VU 

Stjärtand Anas acuta VU 

Storspov Numenius arquata NT 

Svart majbagge Meloe proscarabaeus NT 

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT 
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Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistning 

Svartbrun klaffmätare Philereme transversata NT 

Svarttärna Chlidonias niger VU 

Svärta Melanitta fusca NT 

Sånglärka Alauda arvensis NT 

Sädgås Anser fabalis NT 

Sävsparv Emberiza schoeniclus VU 

Tobisgrissla Cepphus grylle NT 

Tornseglare Apus apus VU 

Tornseglare Apus apus VU 

Tretåig mås Rissa tridactyla EN 

Vinterhämpling Linaria flavirostris VU 

Vit stork Ciconia ciconia CR 

Vägtornsmätare Triphosa dubitata NT 

Åkerrättika Raphanus raphanistrum VU 

Årta Anas querquedula VU 

Ängshök Circus pygargus EN 

Ängspiplärka Anthus pratensis NT 
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Fältinventering  

Naturvärdesinventering i fält utfördes av Sandra Nilsson, Ecocom AB, 10 juli 2018.  Fördjupad 

artinventeringen av hackspett utfördes av Lara Millon, Ecocom AB, 28 maj 2018, fördjupad 

artinventering av ekoxe utfördes av Alexander Eriksson och Lara Millon, Ecocom AB 15 juni 

2018 och fördjupad artinventering av fladdermöss utfördes av Alexander Eriksson och Lara 

Millon, Ecocom AB, 9 juli 2018 samt av Alexander Eriksson den 15 juli 2018. 

 

Naturvärdesobjekt 

Inventeringsområdet delades in i 9 stycken olika naturvärdesobjekt som klassades antingen 

som klass 2, högt naturvärde, klass 3 påtagligt naturvärde, eller klass 4 visst naturvärde (se 

tabell 4, figur 4). Nedan följer beskrivning av respektive objekt. Naturvårdsarter som noterats 

vid tidigare inventeringar men inte i föreliggande NVI anges med fet stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kartan visar avgränsning av identifierade objekt inom inventeringsområdet, se även tabell 4 och 
avsnittet med objektbeskrivningar. 
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Tabell 4. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt, för lokalisering se figur 5. Bestämning av naturtyp följer 
SS 199000:2014, bestämning av biotoper följer i den utsträckning det är möjligt Naturvårdsverkets vägledning 
för naturtypsindelning enligt Natura2000 eller Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998).   

ID Naturtyp Biotop Klass 

1 Park och trädgård Parkliknande miljö vid fotbollsplan 4 

2 Skog och träd Näringsrik ekskog 3 

3 Skog och träd Blandskog, taiga 3 

4 Äng och betesmark Torräng 3 

5 Skog och träd Näringsrik ekskog 3 

6 Skog och träd Lövskog, taiga 4 

7 Lövsumpskog Alsumpskog 2 

8 Skog och träd Näringsrik ekskog med inslag av hassel 2 

9 Skog och träd Näringsrik ekskog med inslag av hassel 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Del av ekoxe som påträffades vid den fördjupade artinventeringen. 
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Naturvärdesobjekt 1. Park och trädgård 

Naturvärdesklass: 4 

Areal: 0,32 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: liljekonvalj 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 1 är en parkliknande miljö vid fotbollsplan i den norra delen av 

inventeringsområdet. Här förekommer flera unga till medelålders ekar samt björk. Många av 

träden är bevuxna av brosklavar samt färglav. Det förekommer spärrgreniga ekar vilka har 

potential att bli jätteekar i framtiden. I området står ett skyddsvärt träd i form av ett hålträd 

av glasbjörk.  

 

 

 

  

Översikt över område med spärrgreniga ekar. 
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Naturvärdesobjekt 2. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3 

Areal: 1,04 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: liljekonvalj, murgröna  

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 2 är en näringsrik ekskog med välutvecklat buskskikt. Ekarna varierar i 

ålder men det rör sig främst om unga träd eller medelålders. Föryngring pågår även. Det 

förekommer öppna ytor där ekstammarna är solbelysta. Andra lövträd och buskar som 

påträffas är asp, hassel, måbär, hagtorn, nypon och slån. Död ved finns, men sparsamt. 

Objektet har spår av jordbruk då det finns odlarmödor i form av stenmurar. I vegetationen 

påträffas b.la. liljekonvalj, skogsklöver, murgröna, vildkaprifol, äkta johannesört och 

ängskovall. Enligt muntliga uppgifter förekommer ekoxar, både hanar och honor, som kryper 

över cykelväg i den sydöstra delen av objektet omkring midsommartid. Två skyddsvärda träd 

finns inom naturvärdesobjektet, ett stående dött träd av ek samt en grov ek.   

 

 

 
  

Välutvecklat buskskikt i ekskog. 
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Naturvärdesobjekt 3. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3 

Areal: 0,84 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: liljekonvalj, idegran, murgröna, gråtrut (VU), havsörn (NT), stare (VU) och 

tornseglare (VU), mindre hackspett (NT), gröngöling (NT)  

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 3 är en blandskog med gran, ek och hassel. Det förekommer inslag av 

andra lövträd såsom sälg, björk, rönn, hägg och ung hästkastanj. Inom objektet står tre 

skyddsvärda träd, samtliga hålträd av ek. Marken har ett tätt förnaskikt av löv. Bitvis är 

marken troligtvis blöt vid vissa tidpunkter på året och det förekommer arter som älggräs och 

strandlysing. Även björksocklar finns. Sparsamt med död ved påträffas, dock i större 

utsträckning än i övriga objekt. I den norra delen av objektet löper en solbelyst stenmur som 

fortsätter in på tomt. Arter som liljekonvalj, idegran, murgröna, hallon, björnbär, hundäxing, 

mjölkört, blåbär, nejlikrot, löktrav, plymspirea och brännässla förekommer. Nordfladdermus 

och dvärgfladdermus noterades inom naturvärdesobjektet vid fladdermusinventeringen. 

Avstjälpning av trädgårdsmaterial har gjorts i form av döda växtdelar och grenar.  
 

  

Objekt med ek och inslag av gran. 
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Naturvärdesobjekt 4. Äng och betesmark 

Naturvärdesklass: 3 

Areal: 0,16 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter:  liljekonvalj 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 4 är en torräng med örter. Arter som gulmåra, rotfibbla, liten blåklocka, 

åkervädd, svartkämpar, ljung, röllika, liljekonvalj och bergsyra förekommer. Även en mindre 

fibblematta med gråfibbla påträffas. Centralt i den norra delen av objektet förekommer även 

en solbelyst, sandig yta med grävbar sand.  

 

 

  

Översikt över torräng med blommande gulmåra och lite blåklocka. 



 

 

  

Naturvärdesinventering i Färjestaden, 2018 Sida 19 av 36 

Naturvärdesobjekt 5. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3 

Areal: 0,90 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: myskmadra, liljekonvalj 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 5 är en ung till medelålders näringsrik ekskog. Det förekommer inslag av 

björk, hassel, rönn, hagtorn, måbär, hägg samt tall. I den östra delen står ett skyddsvärt träd i 

form av en grövre ek med hålighet. Objektet har ett välutvecklat buskskikt med b.la hallon, 

björnbär och slån vilket gör det svåråtkomligt. Arter som myskmadra, liljekonvalj, älgört och 

nejlikrot förekommer. 

 

 

  

Öppen ekskog med uppväxande sly. 



 

 

  

Naturvärdesinventering i Färjestaden, 2018 Sida 20 av 36 

Naturvärdesobjekt 6. Lövskog, igenväxningsmark 

Naturvärdesklass: 4 

Areal: 0,76 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: obetydligt 

Naturvårdsarter: liljekonvalj 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 6 är en ung lövskog med väl utvecklat buskskikt. Träd- och buskskiktet 

består av arter som hägg, björnbär, pil, sälg, oxel, slån, asp och ung ek förekommer. Inom 

naturvärdesobjektet står hamlad björk och rönn, dock med övergiven hamling. Bitvis 

förekommer gläntor med lundartad miljö. I den östra delen står ett skyddsvärt träd i form av 

glasbjörk med håligheter. Objektet kantar öppna gräsmarker och skapar kantzoner och 

brynmiljöer. Arter som förekommer är liljekonvalj, ängskovall, vänderot, skogsklöver och 

borstnejlika. 

 

 

  

Äldre rönnar i objekt med välutvecklat buskskikt. 
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Naturvärdesobjekt 7. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2 

Areal: 2,26 ha  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter:  ekoxe, glansfläck, svarta vinbär 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 7 är en alsumpskog. Majoriteten av träden är höga och täckta med 

murgröna. Det förekommer ett välutvecklat buskskikt av hallon och björnbär vilket gör 

objektet mycket svåråtkomligt. Det finns även ett stort inslag av svarta- och röda vinbär. 

Kirskål, druvfläder, rosendunört, nejlikrot, bladvass, mahonia, rönn, och älgört påträffas. 
 

 

  

Klibbalar draperade med murgröna i sumpskog. 
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Naturvärdesobjekt 8. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2 

Areal: 0,48 ha   

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: ask (EN), liljekonvalj, idegran, murgröna, ekoxe 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 8 är en näringsrik ekskog med inslag av hassel. I den västra delen av 

objektet står ett jätteträd av ek, vilket är ett skyddsvärt träd. Eken är spärrgrenig och det 

finns mycket uppväxande sly och träd som riskerar att växa över eken. Trädet står vid en 

överväxt stenmur. Det står även ett nästan lika stort jätteträd vid gräns till trädgård. På 

grund av förekomsten av jätteeken bör det återfinnas fler arter än vad som noterades vid 

inventeringen. Det förekommer inslag av lönn, tysklönn, ung ask (EN), oxbär, sälg, mahonia 

och rönn. Objektet är mycket snårigt och det påträffas hallon, björnbär och blåhallon. Andra 

arter som liljekonvalj, idegran, murgröna och nejlikrot förekommer.  

Objektet har spår av plockhuggning, dock främst av gran. 
 

 

  

Ekskog med inslag av hassel. 
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Naturvärdesobjekt 9. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3 

Areal: 0,80 ha  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: murgröna, liljekonvalj, idegran 

  

Beskrivning: 

Naturvärdesobjekt 9 är en ung till medelålders, näringsrik ekskog med inslag av hassel. Det 

förekommer även andra träd som klibbal, gran och lönn. Bitvis är objektet blött, under andra 

delar av året, och det påträffas arter som älgört och strandlysing. I vegetationen finns arter 

som hagtorn, hallon, blåbär, natt och dag, blåhallon, murgröna, liljekonvalj och idegran.  

I delar av objektet påträffas upplag av trädgårdsskräp som döda växtdelar, grenar och ved.  
 

 

  

Öppen, medelålders ekskog med inslag av hassel. 
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Värdeelement 

Vid fältinventeringen noterades 11 skyddsvärda träd inom inventeringsområdet (se tabell 5 
och figur 5). Majoriteten av träden är hålträd, men det finns även död ved och ett jätteträd. 
Andra värdeelement som har registrerats är stenmurar, sandiga ytor och faunadepå (se 
tabell 6 och figur 6). 
 
Tabell 5. Översikt över resultat vid inventeringen. Omkrets och diameter är angivet i meter. Förkortningarna står 
för följande: TRADID = ID på inventerade träd, OMKRETS = stammens omkrets, DIAMETER = stammens diameter, 
Tradslag = trädslag av inventerat träd, TRADSTAT = trädets status (friskt, försämrat, låg vitalitet, dött stående, 
dött liggande), HALSTD = hålstadie av hål återfunnet på träd (1-hål <10 cm, 2-hål 10–19 cm, 3-hål 20–29 cm och 
4-hål >30 cm). 

TRADID Omkrets Diameter Tradslag TRADSTAT HALSTD 

1 135 43 Glasbjörk Friskt Hål 10-19 cm 

2 163 52 Ek Låg vitalitet Hål saknas 

3 228 73 Ek Friskt Hål saknas 

4 179 57 Ek Försämrat Hål <10 cm 

5 223 71 Ek Försämrat Hål <10 cm 

6 204 65 Ek Försämrat Hål <10 cm 

7 204 65 Ek Försämrat Hål <10 cm 

8 151 48 Glasbjörk Friskt Hål <10 cm 

9 347 111 Ek Friskt Hål <10 cm 

9 138 44 Klibbal Friskt Hål 10-19 cm 

10 220 70 Ek Dött stående Hål saknas 

11 223 71 Ek Dött stående Hål saknas 

 
 

  

Figur 5. Samtliga inventerade träd med ID-nummer. Egenskaper och detaljer finns i tabell 5 och bilaga 1. 
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Tabell 6. Översikt över värdeelement som noterades vid inventeringen.  

ID Förklaring 

1 Skuggad stenmur 

2 Solbelyst, nystörd och sandig yta 

3 Solbelyst stenmur 

4 Skuggad stenmur 

5 Skuggad stenmur 

6 Solbelyst, sandig yta med grävbar sand 

7 Faunadepå med sälgstammar 

8 Skuggad stenmur 

 

 

  

Figur 6. Övriga värdeelement som påträffades vid naturvärdesinventeringen. Egenskaper och detaljer finns i 
tabell 5. 
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Detaljerad redovisning av artförekomst 

Samtliga naturvårdsarter som noterades under inventeringen är koordinatbestämda och 

redovisas i tabell 7 och figur 7. I den mån dessa arter har betydelse för klassningen av 

naturvärdesobjekt finns de omnämnda under respektive objektsbeskrivning. Fynd och 

resultat från de fördjupade artinventeringarna tas upp under respektive rubrik. Ask (EN) 

förekommer inom inventeringsområdet, dock unga exemplar, och har ej koordinatsatts. 

Sammanlagt påträffades 53 st. naturvårdsarter inom inventeringsområdet.  

 
Tabell 7. Naturvårdsarter som noterades under naturvärdesinventeringen. Se faktaruta för mer information och 
definition av begreppet naturvårdsart.  

Art Vetenskapligt namn Naturvårdsart SWEREF99 12 

00 E 

SWEREF99 12 

00 N 

Glansfläck Arthonia spadicea Skogsstyrelsens signalart 590506 6278620 

Hussvala Delichon urbicum Rödlistad art (VU) 590667 6279015 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590579 6279140 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590490 6278498 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590671 6278936 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590684 6279023 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590695 6279025 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590487 6278577 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590429 6278510 

Idegran Taxus baccata Skogsstyrelsens signalart 590703 6279106 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590580 6279153 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590596 6279140 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590478 6278991 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590454 6278983 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590434 6278969 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590469 6278961 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590412 6278945 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590340 6278749 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590449 6278855 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590449 6278873 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590485 6278494 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590446 6278485 
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Art Vetenskapligt namn Naturvårdsart SWEREF99 12 

00 E 

SWEREF99 12 

00 N 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590430 6278506 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590476 6278548 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590633 6278852 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590653 6278895 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590647 6278926 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590633 6278946 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590660 6278939 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590683 6279025 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590491 6278890 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590467 6278909 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590494 6278864 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis  

Fridlyst på Öland enligt 

artskyddsförordningen (§9) 

590702 6279107 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590561 6279109 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590418 6278981 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590449 6278875 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590541 6278444 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590486 6278485 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590431 6278508 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590455 6278503 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590468 6278493 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590467 6278534 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590652 6278886 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590685 6279005 

Murgröna Hedera helix Skogsstyrelsens signalart 590492 6278889 

Myskmadra Galium odoratum Skogsstyrelsens signalart 590600 6278859 

Stare Sturnus vulgaris Rödlistad art (VU) 590319 6278740 

Stare Sturnus vulgaris Rödlistad art (VU) 590464 6278829 

Stare Sturnus vulgaris Rödlistad art (VU) 590594 6279064 

Svarta vinbär Ribes nigrum Skogsstyrelsens signalart 590512 6278688 

Tornseglare Apus apus Rödlistad art (VU) 590630 6279172 
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Fördjupad artinventering  

Ekoxe 

Totalt gjordes 4 fynd av ekoxehane. Samtliga fynden var av döda individer eller del av ekoxe, 

i södra delen av projektområden (se tabell 8 och figur 8). 

 
Tabell 8. Observerad ekoxe vid fördjupad artinventering 15 juni 2018 i Färjestaden. För lokalisering av 
punkterna, se figur 8. 

ID Kommentar SWEREF99 12 00 E SWEREF99 12 00 N 

1 Ekoxe död 590494 6278540 

2 Ekoxe död 590469 6278494 

3 Ekoxe död 590468 6278510 

4 Ekoxe del 590469 6278499 

Figur 7. Kartan visar lokalisering av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Mer information om respektive 
fynd finns i tabell 7. 
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Mindre hackspett 

Vid besöket observerades ingen mindre hackspett. Större hackspett observerades en gång, 
inga andra hackspettsarter noterades vid inventeringen. 
 

Fladdermöss 

Påträffade arter 

Vid den manuella inventeringen 9 juli 2018 hördes 3 fladdermusarter: dvärpipistrell, 

nordfladdermus och Myotisart. Totalt spelades 41 st. fladdermöss in med batlogger 9 juli, 

och 15 juli spelades 180 st. fladdermöss in. Den vanligast förekommande arten vid 

inventeringen var dvärpipistrell som stod för ca 63 % av alla inspelningar som gjordes i 

batlogger. Därefter följer nordfladdermus (36%). Bägge är vanliga arter i området (figur 9).  

 

Resultat från batlogger 
Med hjälp av batlogger kan man se var det finns platser med högre fladdermusaktivitet (figur 

9). Dvärpipistrell var vanligare i södra områden, medan nordfladdermus var vanligare i den 

norra del av inventeringområdet. Gråskimlig fladdermus och en mustachfladdermus eller 

taigafladdermus spelades också in (figur 9). 

Figur 8. Karta med observation av ekoxe den 15 juni 2018. 
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Figur 9: Vägar som inventerades med Batlogger (svarta linjer). Resultat från manuell inventering och batlogger 
vid inventering 9 juli och 15 juli 2018. Ppyg: Pipistrellus pygmaeus (dvärgpipistrell), Enil: Eptesicus nilssonii 
(nordfladdermus), Vmur: Vespertilio murinus (gråskimlig fladdermus), Mmb: Myotis mystacinus/brandtii 
(mustaschfladdermus eller taigafladdermus), Microchiro: obestämd fladdermusart. 

Figur 10. Kartan visar område med högre fladdermusaktivitet. Dessa områden är potentiella koloniplatser eller 
jaktmarker. 
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Lokaler med högre aktivitet och potentiell koloniplats 

Vid den manuella inventeringen pekades fem lokaler med fladdermusaktivitet ut (figur 10). 

Lokal 4 hade hög aktivitet av dvärgpipistrell och nordfladdermus, lokal 2 och 3 hade aktivitet 

av dvärgpipistrell och obestämd Myotisart. Det är möjligt att det finns kolonier nära de tre 

platserna, dock noterades inga utflygande fladdermöss vid skymningen. 

Lokal 4 är jaktområde för dvärgpipistrell, 2–3 individer observerades samtidigt. 

Nordfladdermus jagar troligtvis på lokal 5. 
 

Slutsats  
I den genomförda naturvärdesinventeringen i Färjestaden 2018 har 2 naturvärdesobjekt 

med högt naturvärde (klass 2), 5 naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (klass 3) och 2 

naturvärdesobjekt med visst naturvärde (klass 4) identifierats inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesobjekten består till största delen av ekskog samt alsumpskog.   

För att bevara naturvärden inom inventeringsområdet bör påverkan på naturvärdesobjekt 

i möjliga mån undvikas. Detta är särskilt viktigt för objekt med naturvärdesklass 2. För att 

undvika betydelsefull påverkan på naturvärden, både generellt i inventeringsområdet samt 

vid eventuella intrång i naturvärdesobjekt, är det av stor vikt att hydrologin inte påverkas 

genom dämning eller dränering. Det är också viktigt att särskilt skyddsvärda träd och grova 

träd sparas. En jätteek förekommer i naturvärdesobjekt 8, och ännu en grov ek står strax 

utanför inventeringsområdet. Jätteeken i objekt 8 är skuggad och en eventuell friställning av 

eken måste göras försiktigt och i etapper för att undvika att det skadas. Samma 

rekommendationer gäller fler spärrgreniga ekar vars vitalitet hotas av utskuggning från 

snabbväxande lövträd i ekarnas närhet. Objekt 2 domineras av halvöppen ekskog i vilken 

flera av träden är något grövre och har vida kronor. Det är viktigt att öppenheten bevaras 

och att man har kontinuerlig skötsel genom borttagning av sly för att undvika att området 

växer igen.  

Naturvärdesobjekt 4 är en torräng vars värde är kopplat till blommande växter och öppna, 

sandiga ytor. För att bibehålla dessa värden är det viktigt att man fortsätter hävda området 

genom årlig slåtter/klippning av ytorna, gärna under senare delen av sommaren. Det är även 

positivt om man samlar upp och för bort allt slaget material. I den södra delen av objektet 

bör man även avlägsna alla skott från omgivande träd för att förhindra igenväxning. Det är 

även viktigt med återkommande störning för att bibehålla öppna och sandiga ytor.  

Död ved har stor betydelse för den biologiska mångfalden och bör få finnas kvar. I 

dagsläget är förekomsten av död ved låg i området och det skulle vara positivt att öka 

mängden, exempelvis genom tillförsel av träd som har avverkats i andra områden. Ekoxe, 

som förekommer i området, är beroende av döda och solbelysta lövträd, framför allt ek, för 

larvutvecklingen. Larverna lever under jorden där de gnager på lövträdens rötter. För att 

främja ekoxen är det positivt om man friställer stående, döda träd samt anlägger 

faunadepåer som har stammar som delvis är nedgrävda.  

I vissa delar av området saknas naturvärden. I den norra delen finns mycket uppväxande, 

och ung skog. Resterande delar utgörs till större delen av klippta ytor, skolgård eller 

idrottsplats.   

Vid inventeringen 2018 påträffades ej mindre hackspett, men tidpunkten var ej optimal 

för att upptäcka arten. Mellan åren 2001 – 2018 har dock 29 observationer av arten 

registrerats inom eller i anslutning till inventeringsområdet (artportalen 2018). Under 

häckningsperioden 2018 gjordes 7 observationer (mars-maj) av arten, för 6 av dessa 

observationer har häckningskriterier angivits. Med bakgrund av flertalet observationer av 

mindre hackspett, under flera år, under häckningsperiod dras slutsatsen att arten sannolikt 
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häckar regelbundet inom eller i anslutning till inventeringsområdet. Det är dock okänt inom 

vilket delområde arten häckade senast.  

Fladdermöss observerades tidigt efter solnedgång, dock påträffades inga kolonier. Det 

skulle kunna förekomma kolonier i inventeringsområdet eftersom boplatser utgörs av bland 

annat hålträd eller gamla byggnader, vilket finns i området. För att öka fladdermusaktiviteten 

är det möjligt att friställa gamla grova träd och gallra unga träd. Halvöppna skogar är även 

mer uppskattade av fladdermöss än tät och stängd skog (De Jong, 2000).  
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Bilaga 1. 
Resultat av trädinventering. För beskrivning av förkortningar se tabell 9 nedan. 

 

TRADID Omkrets Diameter SKV Tradslag TRADSTAT Omgivning_ MARKANV ATGBEHOV Tradform Karaktar HALSTD HALPLAC MULMVOL INV 

1 135 43 Övrigt Glasbjörk Friskt Trädgård Gräsmatta Inget Mellanform Hålträd Hål 10-19 cm Ovan mark Ej bedömd Sandra Nilsson 

2 163 52 Övrigt Ek Låg vitalitet Park Skolgård Inget Högt sittande 

krona 

Dött/döende stående Hål saknas     Sandra Nilsson 

3 228 73 Övrigt Ek Friskt Skog Skog Framtida Högt sittande 

krona 

Grov, spärrgrenig Hål saknas     Sandra Nilsson 

4 179 57 Övrigt Ek Försämrat Skog Skog Framtida Högt sittande 

krona 

Hålträd Hål <10 cm Markkontakt Ej bedömd Sandra Nilsson 

5 223 71 Övrigt Ek Försämrat Skog Skog Framtida Mellanform Hålträd Hål <10 cm Ovan mark Ej bedömd Sandra Nilsson 

6 204 65 Övrigt Ek Försämrat Skog Skog Framtida Mellanform Hålträd Hål <10 cm Ovan mark Ej bedömd Sandra Nilsson 

7 204 65 Övrigt Ek Försämrat Skog Skog Snart Mellanform Barklös stamved, spärrgrenig Hål <10 cm Markkontakt Ej bedömd Sandra Nilsson 

8 151 48 Övrigt Glasbjörk Friskt Skog Skog Framtida Mellanform Hålträd Hål <10 cm Ovan mark Ej bedömd Sandra Nilsson 

9 347 111 Gammalt Ek Friskt Skog Skog Snart Högt sittande 

krona 

Hålträd, grov Hål <10 cm Markkontakt Ej bedömd Sandra Nilsson 

9 138 44 Övrigt Klibbal Friskt Skog Skog Inget Högt sittande 

krona 

Hålträd Hål 10-19 cm Ovan mark Ej bedömd Sandra Nilsson 
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TRADID Omkrets Diameter SKV Tradslag TRADSTAT Omgivning_ MARKANV ATGBEHOV Tradform Karaktar HALSTD HALPLAC MULMVOL INV 

10 220 70 Övrigt Ek Dött 

stående 

Skog Skog Framtida Mellanform Dött med bark Hål saknas     Sandra Nilsson 

11 223 71 Övrigt Ek Dött 

stående 

Skog Skog Framtida Mellanform Dött stående. Hål saknas     Sandra Nilsson 

 

Tabell 9. Ingående parametrar vid inventeringen av skyddsvärda träd utformad av Länsstyrelsen i Kalmar län, baserat på Naturvårdsverkets metod. De olika måttangivelserna för hålstadie anger 

diametern på hålet och mulmvolym anger uppskattad mängd mulm (trämjöl) inne i hålet. För mer information se Naturvårdsverkets metod för inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet 

(Naturvårdsverket 2009). 

 

Parameter Förkortning Kommentar 

Omkrets eller diameter - Mäts på stammens smalaste ställe 0–1,3 m från marken 

Skyddsvärde SKV Gammal, hamlad eller övrigt 

Hamlingsdiameter HAMLDIAM Genomsnitt uppskattas i cm 

Trädslag - Fritext 

Trädstatus TRADSTAT Friskt, försämrat, låg vitalitet, dött stående, dött liggande 

Omgivning - Finns två fält för denna parameter 

Markanvändning MARKANV Pågående markanvändning 

Åtgärdsbehov ATGBEHOV Inget, akut, snart eller framtida (ur naturvårdssynpunkt) 

Trädform - Högt sittande krona, mellanform, lågt sittande krona 

Karaktär - Tre fält för parametern (t.ex savflöde, barklös ved, spärrgrenig) 

Hålstadie HALSTD 1-hål <10 cm, 2-hål 10–19 cm, 3-hål 20–29 cm och 4-hål >30 cm 

Hålplacering HALPLAC Två fält för parametern: ovan mark eller markkontakt 

Mulmvolym MULMVOL Två fält för parametern: ej bedömd, <10 liter, 10 lit-1 m3, >1 m3 

Art - Sex fält för parametern: valbara naturvårdsarter 
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Parameter Förkortning Kommentar 

Fri art - Fritext för arter som inte finns bland de valbara alternativen 

Kommentar KOMM - 

Datum - Datum för utförd inventering 

Inventerare INV Namn på inventerare 

TrädID - ID på inventerade träd  
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Uppdrag 

Ecocom AB har 2019 på uppdrag av Mörbylånga kommun genomfört en inventering av 

mindre hackspett inom och i anslutning till ett utpekat grönområde i Färjestadens tätort. I 

uppdraget har även ingått att identifiera lämpliga områden för mindre hackspett inom det 

område som inventeras. Inventeringen, som redovisas i föreliggande rapport, utgör ett 

underlag i kommunens arbete med bland annat samhällsplanering och naturvård. 

Fältarbetet är genomfört av Dan Sandberg och rapporten är författad av Fredrik Litsgård, 

båda Ecocom AB. 

 

Bakgrund 

Mindre hackspett är Europas minsta hackspett. Arten har en uppskattad nationell population 

om cirka 6 700 par och är rödlistad i kategorin Nära Hotad (NT). Arten är beroende av 

mosaikartade lövträdsområden, med hög andel döda eller döende träd av olika arter. Boet 

hackas ut i en murken trädstam, ofta av klibbal eller björk. Arten missgynnas vid gallring eller 

avverkning i löv- eller blandskogar, t ex täta strandskogar och alkärr. Dränering av lövkärr 

samt avverkning av äldre lövträd och borttagning av angripna träd och grenar i olika 

nedbrytningsstadier är också negativt för arten. Det har visat sig vara särskilt negativt för 

mindre hackspett att omhamla gamla lindar, som inte hamlats under de senaste 

decennierna. 

I Färjestadens tätort finns ett antal tidigare fynd av mindre hackspett under häckningstid 

och i syfte att inte påverka den lokala populationen negativt genom habitatförstöring av 

boplatser eller för arten viktiga habitat, har föreliggande utredning genomförts. 

 

Metod 

 Det utredningsområde, som Mörbylånga kommun pekat ut för inventering, omfattar 

huvudsakligen ett grönområde sydväst om fotbollsplanen och tennisbanorna i Färjestadens 

tätort, se karta i figur 1. Inventeringen av mindre hackspett genomfördes inom det angivna 

området samt inom 500 meter utanför området. Hela området som inventerats kallas i 

rapporten för inventeringsområde.  

En inventerare har genomfört en revirkartering med fokus på mindre hackspett vid fyra 

tillfällen inom inventeringsområdet. Inventeringsbesöken genomfördes under perioden 19 

mars - 8 maj 2019. Inventeringen har inletts under tidig morgon och pågått omkring 5 

timmar varje tillfälle. Samtliga inventeringsbesök har genomförts under dagar med mycket 

goda väderförutsättningar, med uppehåll och svag eller måttlig vind. 

 
Tabell 1: Tabellen redovisar fältbesök under inventeringen. 

Datum Tid Väder Kommentar 

19-mar 08:10 -
- 15:40 

Sol till halvklart, svag 
vind från NV, + 2 - 8 
grader 

Genomgång av hela inventeringsområdet för 
att identifiera förekomst av lämpliga habitat 
utanför det centrala utredningsområdet. 

28-mar 05:00 - 
11:30 

Växlande molnighet, 
svag till måttlig vind. 

Fokus på de lämpliga habitat som 
identifierades vid föregående besök.  

06-apr 07:00 - 
11:30 

Klart, svag till måttlig 
vind från O, 6-11 
grader 

Fokus på de lämpliga habitat som 
identifierats samt ytterligare några habitat 
av lägre kvalitet.  

08-maj 07:15 - 
12:15 

Klart till halvklart, 
måttlig vind. 5-10 
grader 

Inventeringens enda notering av mindre 
hackspett gjordes. 
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Resultat 

Inventeringen av mindre hackspett i Färjestadens tätort som genomfördes med fyra besök 

under perioden 19 mars – 8 maj 2019 noterade 53 olika observationer av hackspettar, av 

vilka endast en observation utgjordes av mindre hackspett. Ingen indikation på att mindre 

hackspett häckar i området kunde noteras. Totalt har 10 olika biotoper som potentiellt är 

lämpliga för mindre hackspett identifierats. 

 
Tabell 2: Identifierade biotoper för hackspettar. Kolumnen ”Bra områden” anger de fyra delområden som bedömts 

ha högst potential att ingå som del i ett revir för mindre hackspett. Dock råder en generell brist på stående och 

liggande död ved i samtliga områden. De tio biotoperna finns markerade på karta i figur 1. 

ID Beskrivning Bra områden 

A Kraftiga ekar 
 

B Fin biotop, förekommer både stående och liggande död ved x 

C Fint stråk för mindre hackspett, dock smalt 
 

D Fin refug med ekinslag 
 

E Fin refug, särskilt norr om GC-vägen 
 

F Fin refug, blandskog x 

G Fin men smal refug 
 

H Fin lövskog med stort inslag av ek x 

I Fint område med ekinslag 
 

J Fin högvuxen blandskog, inslag av höga ekar särskilt söder och öster 
om gamla fotbollsplanen 

x 

 

 
Tabell 3: Samtliga observationer av hackspettar under inventeringen med uppgifter om kön, aktivitet och datum 

för observationen. Tabellen anger även vilken av de identifierade biotoperna i tabell 2 som observationen knutits 

till, förutsatt att det varit möjligt att knyta observationen till en biotop. Samtliga observationer finns markerade på 

karta i figur 1. 

ID Art Kön Aktivitet Datum Biotop 

1 Större hackspett Hane Födosökande 19-mar - 

2 Gröngöling 
 

Ropande 19-mar - 

3 Större hackspett Par Revirhävdande 19-mar B 

4 Gröngöling 
 

Ropande 19-mar C 

5 Större hackspett Hane Födosökande 19-mar E 

6 Större hackspett Par Revirhävdande 19-mar F 

7 Större hackspett 
 

Födosökande 19-mar J 

8 Större hackspett 
 

Lockläte 19-mar J 

9 Större hackspett 
 

Lockläte 28-mar E 

10 Gröngöling 
 

Lockläte 28-mar E 

11 Gröngöling Par Födosökande 28-mar E 

12 Större hackspett Par Revirhävdande 28-mar E 

13 Större hackspett Par Revirhävdande 28-mar F 

14 Gröngöling 
 

Ropande 28-mar F 

15 Större hackspett Par Parning 28-mar H 

16 Större hackspett 
 

Lockläte 28-mar H 

17 Större hackspett 
 

Trummande 28-mar A 
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ID Art Kön Aktivitet Datum Biotop 

18 Större hackspett Hona Födosökande 28-mar - 

19 Större hackspett Par Revirhävdande 28-mar B 

20 Större hackspett Par 
 

28-mar D 

21 Större hackspett Par Revirhävdande 28-mar J 

22 Större hackspett Par Revirhävdande 28-mar J 

23 Större hackspett Par Revirhävdande 28-mar J 

24 Gröngöling 
 

Revirhävdande 28-mar J 

25 Större hackspett Par Revirhållande 06-apr B 

26 Större hackspett Par Revirhävdande 06-apr E 

27 Större hackspett Par 
 

06-apr E 

28 Större hackspett Par Revirhållande 06-apr F 

29 Större hackspett 
 

Lockläte 06-apr F 

30 Större hackspett 
 

Lockläte 06-apr H 

31 Större hackspett Hona 
 

06-apr H 

32 Gröngöling 
  

06-apr I 

33 Större hackspett 
 

Revirhävdande 06-apr J 

34 Större hackspett 
 

Revirhävdande 06-apr J 

35 Större hackspett 
 

Födosökande 06-apr J 

36 Större hackspett 
 

Födosökande 06-apr J 

37 Större hackspett 
 

Födosökande 06-apr J 

38 Större hackspett Par Bohål 08-maj B 

39 Mindre hackspett Hona Födosökande 08-maj B 

40 Större hackspett Par Revirhållande 08-maj D 

41 Gröngöling 
 

Ropande 08-maj D 

42 Större hackspett 
 

Revirhållande 08-maj E 

43 Större hackspett 
 

Revirhållande 08-maj E 

44 Större hackspett Par 
 

08-maj F 

45 Större hackspett 
 

Revirhållande 08-maj H 

46 Större hackspett 
 

Revirhållande 08-maj H 

47 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj I 

48 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj J 

49 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj J 

50 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj J 

51 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj J 

52 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj J 

53 Större hackspett 
 

Födosökande 08-maj J 
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Figur 1: Utsnitt från ortofoto över inventeringsområdet med utritade lämpliga biotoper för mindre hackspett 

samt samtliga observationer av hackspettar. Detaljer om biotoper och hackspettsobservationer återfinns i tabell 

2 och tabell 3. 
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Diskussion 

Inventeringen av mindre hackspett i Färjestadens tätort under våren 2019 indikerar 

förhållandevis tydligt att arten inte häckat i området innevarande säsong 2019. Under 

inventeringen gjordes endast en observation av en hona av mindre hackspett, 8 maj, i ett 

begränsat grönområde med förhållandevis stora mängder stående och liggande död ved 

(delområde B). Det går inte att uttala sig med säkerhet om den långsiktiga förekomsten av 

mindre hackspett i området, men inventerarens bedömning om de förekommande habitaten 

är att existerande grönområden i Färjestadens tätort sannolikt håller en kvalitet och en 

kvantitet som är i underkant för vad mindre hackspett behöver. Troligen kan arten häcka i 

lämplig biotop inom samhället vissa år, men med stor sannolikhet finns det med rådande 

förutsättningar inte underlag för ett långsiktigt hållbart revir av mindre hackspett inom det 

inventerade området. En insats för att öka mängden stående och liggande död ved av 

triviallövträd och sumpskog skulle förbättra förutsättningarna för en etablering av mindre 

hackspett inom det inventerade området. 
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1 Inledning 

En ny detaljplan ska tas fram för att planlägga Bovieran i Färjestaden i Mörbylånga 

kommun. Inom planområdet planeras ett flerbostadshus för personer +55 år. Se Figur 1 

för orientering.  

Sweco har fått i uppdrag att utreda dagvattensituationen i detaljplanearbetet. Utredningen 

syftar till att klarlägga befintliga förhållanden och redovisa hållbara lösningar för 

dagvattenhanteringen som renar och fördröjer dagvatten, höjer de estetiska värdena 

samt främjar biologisk mångfald.  

Det finns ett skogsområde med höga naturvärden öster om området. Utredningen ska 

klargöra om det är möjlig att tillföra mer vatten för att öka förutsättningarna för biologisk 

mångfald. Hydrologin i skogsområdet får inte påverkas negativt.  

 

Figur 1: Översiktskarta. Planområdet har markerats med en röd ring. 
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I Mörbylånga kommuns översiktsplan finns riktlinjer för naturmiljö, landskap och 

dagvatten som behöver belysas i utredningen: 

• I samband med planering av nya- eller förtätning i befintliga bebyggelseområden 

ska behovet av spridningskorridorer och grönområden beaktas för att gynna den 

biologiska mångfalden samt för att ge utrymme till närrekreation.  

• Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all planläggning. En inventering av 

bevarandevärda träd ska alltid göras.  

• I de fall områden med höga naturvärden försvinner ska kompensationsåtgärder 

vidtas.  

• Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i den fysiska miljön, kommunen ska 

verka för en öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram och tillgängliggöra 

befintliga vattenområden.  

• Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära källan som möjligt.  

• Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån renas innan det når diken, 

vattendrag eller havet.  

• Strategi ska tas fram för att minska risken för översvämningar. 

2 Förutsättningar 

2.1 Detaljplan och markanvändning 

Det aktuella planområdet är centralt beläget i Färjestaden. Området avgränsas av 

bostadskvarter i väster och söder, av fritidshemmet Ladan i nord och av en skog med hög 

naturvärdeklass för biologisk mångfald och artförekomster i öster.  

Områdets area är cirka 6000 m2. Planområdet utgörs idag av skog samt ängsmark. I den 

södra delen av området finns vildvuxen mark med flera bärbuskar. Det finns även en 

bouleplan i norra delen planområdet och en GC-väg som går längs områdets östra del.  

Exploatering av planområdet kommer att innebära att en stor del av nuvarande skogs- 

och grusvägytor hårdgörs. Det nya kvarteret utformas med tre lägenhetslängor som 

ramar in en inglasad vinterträdgård, en parkeringsplats som rymmer 38 bilar samt ett 

cykelförord och ett soprum. Se Figur 2. 
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Figur 2: Situationsplan för Bovieran, 2018-05-17. 

2.2 Riktlinjer från Mörbylånga kommun 

Enligt riktlinjer från Mörbylånga kommuns planavdelning ska fördröjning och rening av 

dagvatten ske på kvartersmark innan det släpps till anvisad anslutningspunkt.  

2.3 Markförhållanden 

SGU:s jordartskarta visar att hela planområdet och även ett stort område utanför består 

av morän. Detta innebär att infiltrationsförmågan sannolikt är medelhög i området. 

Infiltrationskapaciteten är dock starkt beroende av grundvattennivån, som är okänd. Enligt 

uppgift från beställaren finns en stor risk att infiltrationen är låg.  

Ingen geoteknisk undersökning har utförts.  

2.4 Nuvarande topografi och flödesvägar 

Planområdet är beläget på en höjdrygg. Högpunkten i mitten av planområdet utgör en 

vattendelare. Ytligt avrinning från östra delen sker enligt flödesväg 3 till ett dike i skogen 

öster om planområdet, medan nordvästra och sydvästra delen avleds västerut enligt 

flödesväg 1 och 2. Se Figur 3.  
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Figur 3: Befintlig topografi och flödesvägar inom planområdet. Flödesvägar markerade med 
F1, F2 och F3. Datan är tagen från nationella höjdmodellen och kommunens inmätningar.  

2.5 Potentiella anslutningspunkter 

Målet är att efter fördröjning och rening kunna avleda så stor del av det resterande 

dagvattnet som möjligt till skogsområdet öster om gång- och cykelvägen, som ligger öster 

om området. Där finns ett dike som är en potentiell anslutningspunkt. Diket ansluter via 

brunnar vidare till de befintliga dagvattenledningarna i Näckrosgatan i norr och Piongatan 

i söder. Ledningarna transporterar vattnet västerut och vidare till recipienten Östersjön. 

Ytterligare ett alternativ är att ansluta direkt till dagvattenledningen norr om området i 

Näckrosgatan. Se Figur 4 och Figur 5.  
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Figur 4: Befintliga dagvattenledningar och diken. Dagvattenledningar är markerade med 
grönt och diken med blått. Potentiella anslutningspunkter har markerats med röda ringar. 

Dikets bottennivå är +10,46 m precis öster om cykelvägen och har en längsgående 

lutning österut. Se foto på diket i Figur 5. 
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Figur 5. Skogsdike som verkar som recipient. Bilden är tagen från gång- och cykelbana 
öster om planområdet. Pilen pekar österut och visar flödesriktningen i diket. (foto från 
platsbesök) 

2.6 Recipient 

Vattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten har enligt VISS 

(VattenInformationsSystemSverige) fått statusklassningen måttlig ekologisk status och 

god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och bromerad difenyleter). 

Kvalitetskravet är god ekologisk status 2027. 

2.7 Naturvärdesinventering  

Skogsdiket som verkar som recipient ingick i en naturvärdesinventering (NVI) som 

utfördes av Ecocom 2018. Inventeringen visar att diket ligger i gränsen mellan två 

naturvärdesobjekt (nr 6 och 7, Figur 6). 



  

   

 
 

7(18) 
 

RAPPORT 

2019-09-27 

 

DAGVATTENUTREDNING BOVIERAN FÄRJESTADEN 

 

 

 
Figur 6: Karta från naturvärdesinventeringen som visar naturvärdesobjekt nr 6 och 7 
(Ecocom, 20181). 

Naturvärdesobjekt 6 har ett visst naturvärde, klass 4, och består av en lövskog som utgör 

en igenväxningsmark. Naturvårdsart: liljekonvalj. Här består buskskiktet av arter som 

hägg, björnbär, liljekonvalj, slån, ängskovall, vänderot, skogsklöver och borstnejlika.  

Naturvärdesobjekt 7 har ett högt naturvärde, klass 2, och består av alsumpskog. 

Naturvårdsart: ekoxe, glansfläck, svarta vinbär. Här består buskskiktet av arter som 

hallon, björnbär, svarta- och röda vinbär, kirskål, druvfläder, rosendunört, nejlikrot, 

bladvass, mahonia, rönn och älgört.  

2.8 Dimensioneringskrav för dagvattensystem 

För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet att de 

ska klara ett 5-årsregn med trycklinje under hjässa och ett 20-årsregn med en trycklinje i 

marknivå, enligt Svenskt Vattens publikation P110. VA-huvudmannens ansvar sträcker 

sig upp till markytan. Ovan mark är det kommunens ansvar som planläggande myndighet 

att se till att höjdsättningen medför att befintliga och tillkommande byggnader skyddas vid 

större regn.  

                                                   
1 Ecocom, (2018). Naturvärdesinventering i Färjestaden, Mörbylånga kommun, 2018. 
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3 Bedömning av naturvärdenas konsekvenser för 
dagvattenhanteringen 

För att bevara naturvärdena i områdena ska påverkan på hydrologin, i form av dämning 

eller dränering, undvikas. Många av arterna är fuktälskare och att leda hit dagvatten vid 

regn är bara positivt för de flesta arter. Däremot bör dagvattnet fördröjas i viss mån för att 

undvika att markvegetation eroderas bort vid höga flöden. Likaså bör någon form av 

rening av dagvattnet ske för att minska mängden näringsämnen som tillförs områdena. 

Många av de arter som växer i området med högt naturvärde (område 7) är triviala arter 

som gynnas av näringsrika förhållanden (t.ex. hallon, björnbär och kirskål). Dessa arter 

bör minskas i omfattning och antal för att öka naturvärdet ytterligare i området. För att 

mikroorganismer och andra djur inte ska ta skada behöver även halterna av andra 

dagvattenföroreningar från trafiken minska.  

Som tidigare nämnts finns ett dike i skogsområdet (se Figur 5). Att öka dimensionen av 

diket, för att kunna hantera det tillkommande dagvattenflödet, skulle vara möjligt i början 

av dikets sträckning vid gång- och cykelvägen. Längre in i området finns det dock en risk 

att diket får en dränerande effekt på omgivande mark när det inte står vatten i diket. 

Därför rekommenderas en dimensionsökning endast i början av dikets sträckning. Det 

skulle medföra att mer dagvatten kan tillföras området utan att någon dränerande effekt 

sker längre in i området.  

4 Beräkning av flöden och utjämningsvolymer 

4.1 Avrinningskoefficienter  

Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110.  

Flödesberäkningarna är baserade på markanvändningar enligt Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika marktyper före och efter 
exploatering. 

Före exploatering 

Markanvändning Yta (m2) Antagen avrinningskoefficient (-) 

Grönyta 5 000 0,1 

Grusplan 1 000 0,2 

Efter exploatering 

Markanvändning Yta (m2) Antagen avrinningskoefficient (-) 

Tak 1 800 0,9 

Parkering 2 000 0,8 

Grönyta 2 200 0,1 
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Området är totalt sett ca 0,6 ha stort. Den reducerade arean före exploatering blir med 

angivna avrinningskoefficienter 0,07 ha, vilket medför en sammanvägd 

avrinningskoefficient på 0,12.  

Den reducerade arean efter exploatering blir med angivna avrinningskoefficienter 0,34 

ha, vilket medför en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,57.  

4.2 Dagvattenflöden  

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell 

som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens 

publikation P110. En klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat. 

Värdena i Tabell 1 används som indata för beräkning av flöden före och efter 

exploatering. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts, vilket medför 25 % 

större flöden före och efter exploatering. Resultatet kan ses nedan i Tabell 2. För 

dimensioneringen används en regnvaraktighet på 30 min före exploatering och 10 min 

efter exploatering. I rationella metoden är regnets varaktighet samma som tillrinningstiden 

(tiden det tar för dagvattnet att transporteras till beräknad anslutningspunkt). I och med 

exploateringen minskar tillrinningstiden eftersom dagvattnet transporteras mycket 

snabbare på de hårdgjorda ytorna än på tidigare grönyta. 

Tabell 2: Dagvattenflöden (inklusive klimatfaktor) före och efter exploatering. 

Flöde (l/s) 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Före exploatering (varaktighet 30 min) 8 13 22 

Efter exploatering (varaktighet 10 min) 78 123 210 

4.3 Erforderlig fördröjningsvolym  

Fördröjningsåtgärderna dimensioneras för ett maximalt utflöde på 13 l/s för hela 

fastigheten, vilket motsvarar flödet för ett 20-årsregn före exploatering. Detta flöde 

fördelas mellan föreslagna anslutningspunkter, där en så stor andel som möjligt leds till 

sumpskogen. Sumpskogen klarar troligen att hantera ett större flöde än föreslaget, men 

för att undvika erosion så bör utflödet begränsas. Kapaciteten i det allmänna 

dagvattenledningsnätet är okänd, vilket är ytterligare en anledning till att ett litet utflöde 

föreslås. Flödet föreslås regleras med en klen utloppsledning som strypning i respektive 

anslutningspunkt (alltså ingen flödesregulator), vilket innebär att flödet varierar med 

nederbördens storlek.  

Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska perioden utgör den 

erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde och fördröjningsvolym beräknas för 

varaktigheter från 10 minuter till 4 dygn. Den maximala fördröjningsvolymen under detta 

tidsspann väljs sedan som dimensionerande. 

Erforderliga fördröjningsåtgärder för respektive återkomsttid visas i Tabell 3 nedan.  



   

 
 

 

10(18) 
 
RAPPORT 

2019-09-27 

 

DAGVATTENUTREDNING BOVIERAN FÄRJESTADEN 

 

 

Tabell 3: Erforderlig fördröjningsvolym efter exploatering.  

20-årsregn 100-årsregn 

90 m3 190 m3 

 

Regn med 20-års återkomsttid används vid dimensioneringen (enligt riktlinjer från 

Svenskt Vatten), vilket ger en erforderlig fördröjningsvolym på 90 m3.  

5 Förslag till dagvattenlösning 

Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna 

dagvattenlösningar bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen, både ur ett tekniskt 

och ekonomiskt perspektiv. En öppen dagvattenhantering medför en trög avledning och 

fördröjning som avlastar det allmänna dagvattensystemet. Det har dessutom positiva 

effekter så som en ökad biologisk mångfald och ökade estetiska värden. 

Med hjälp av genomtänkta lösningar är det möjligt att minska den mängd dagvatten som 

lämnar fastigheten och bidra till att skydda fastigheten vid skyfall. För att ta vara på 

dagvattnet som en resurs föreslås bevattningstankar. 

Föreslagen lösning innefattar även avledning och fördröjning i form av öppna svackdiken 

och rännor i kombination med översvämningsytor. För att bidra till ett långsammare 

dagvattenflöde samt till viss del infiltration föreslås genomsläpplig beläggning på 

parkeringar. Lösningen kan med fördel kompletteras med gröna tak på servicebyggnader. 

Då kan föreslagna svackdiken minskas något i storlek i anslutning till dessa ytor. 

Lösningen beskrivs mer i detalj i kommande kapitel. 

Förslaget visar att det är möjligt att tillföra mer vatten för att öka förutsättningarna för 

biologisk mångfald utan att påverka hydrologin i skogsområdet negativt. Dagvattnet 

behöver genomgå rening innan det lämnar fastigheten för att inte skogsområdet ska ta 

skada. 

5.1 Markhöjder 

Föreslagna lösningar är baserade på den aktuella höjdnivån från grundkarta och 

höjdinmätningar. I nuläget finns en naturlig vattendelare som medför att om inga 

anpassningar av marknivån sker så kommer ungefär hälften av dagvattnet avledas mot 

skogsområdet och hälften mot bostadsområdet i väster. Målet är att kunna avleda så stor 

andel som möjligt av dagvattnet mot skogsområdet, som skulle gynnas av en ökad 

vattentillförsel. Därför är det viktigt att ta hänsyn till dagvattenhanteringen vid höjdsättning 

av området. Det kan vara möjligt att flytta vattendelaren något västerut för att kunna 

avleda en större mängd mot skogsområdet. En mindre del dagvatten måste dock avledas 

västerut.  

Planområdet är högt beläget jämfört med kringliggande mark. Detta innebär att det är 

viktigt att fördröja dagvattnet inom planområdet. Hänsyn måste tas till en säker avledning 

av skyfall för att exploateringen inte ska bidra med negativ påverkan på befintlig 
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bebyggelse inom planområdet eller kringliggande områden. Detta tillfredsställs genom 

noggrann höjdsättning. Eftersom dagvattenhanteringen sker på kvartersmark 

rekommenderas att höjdsättningen säkerställs i detaljplanen, t.ex. med hjälp av 

marklutningar. Det är viktigt att detaljplaneområdet höjdsätts så att byggnader inte tar 

skada vid extrem nederbörd (som t.ex.100-årsregn) och att instängda områden undviks. 

Marken ska luta bort från byggnader och mot närmsta flödesväg. Se föreslagna 

flödesriktningar i skissen på föreslagen lösning (Figur 7). Dessa bör beaktas vid 

höjdsättningen av området.  

5.2 Anslutningspunkter 

5.2.1 Sumpskogen 

Skogsområdet skulle enligt naturvärdesinventeringen gynnas av fuktigare förhållanden 

(dock med ett fördröjt flöde) och att tillföra mer vatten bedöms öka förutsättningarna för 

biologisk mångfald. Därför föreslås skogsdiket som anslutningspunkt för den östra delen 

av planområdet. Diket är mycket grunt och behöver rensas för att kunna användas som 

anslutningspunkt. Enligt bedömningen i kapitel 3 skulle det vara möjligt att öka 

dimensionen av diket i början av dikets sträckning vid gång- och cykelvägen. Detta bör 

göras för att säkerställa att det ökade flödet kan omhändertas. Det kan med fördel göras 

något djupare, vilket skulle innebära en större marginal för dagvattenhanteringen.  

Dikesbotten är inmätt till +10,46 m. Det krävs en ledning under gång- och cykelvägen på 

ca 15 m. Om den läggs med ett fall på 5 ‰ blir vattengången i brunnen på andra sidan 

+10,54 m. Om diket kan göras djupare blir anslutningspunkten lägre, vilket är fördelaktigt.  

Sumpskogen avvattnas till det allmänna dagvattennätet i Näckrosgatan/Piongatan. Detta 

sker troligtvis med ett lågt flöde. Det tillkommande dagvattenflödet från fastigheten 

bedöms fördröjas i sumpskogen och medföra en minimal påverkan på det allmänna 

dagvattennätet i Näckrosgatan/Piongatan.  

5.2.2 Dagvattenledning i Näckrosgatan  

Den västra delen av planområdet kan anslutas till befintlig dagvattenledning i 

Näckrosgatan som löper längs planområdets norra gräns. Tillgänglig kapacitet och 

vattengång i den anslutningspunkten är ej utredda. Vattengången bedöms dock inte vara 

ett problem vid implementering av föreslagna öppna dagvattenlösningar, eftersom 

traditionella dagvattenledningar läggs på ett större djup. Ett mycket litet flöde föreslås 

avledas till ledningen, vilket inte borde utgöra ett problem kapacitetsmässigt.  

5.3 Skiss på föreslagen lösning 

I Figur 7 nedan visas en skiss på föreslagen lösning. Dagvattnet från samtliga takytor och 

större delen av parkeringen kan enligt nedanstående förslag avledas mot skogsområdet. 

En del av parkeringen, den västra delen, behöver avledas åt nordväst för att undvika 

alltför stora höjdskillnader på parkeringen. Förslaget medför att ca 75 % av ytorna avleds 

mot skogen och ca 25 % till befintligt dagvattensystem vid ett 20-årsregn. Flödesmässigt 
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innebär det 10 l/s respektive 3 l/s efter fördröjning. Strax under 70 m3 behöver fördröjas 

på byggnadens östra sida och dryga 20 m3 på västra sidan. Detta får plats i föreslagna 

svackdiken.      

 

Figur 7: Föreslagen dagvattenlösning. 

5.4 Bevattning 

Byggnaden kommer ha en stor växthusliknande trädgård som kommer behöva stora 

mängder vatten till bevattning. Att använda dricksvatten till bevattning är ett slöseri med 

resurser. Ett eventuellt bevattningsförbud skulle dessutom innebära stora problem för 

fastigheten. Därför rekommenderas att bevattningstankar grävs ner på fastigheten för att 

lösa bevattningsbehovet. Tankarnas storlek anpassas efter hur mycket vatten som 

behövs. 

Vid anläggning av bevattningstankar minskar även fördröjningsbehovet av dagvatten. 

Den volym dagvatten som ska fördröjas kan minskas med motsvarande volym som 

tankarna rymmer. 

5.5 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn för levande växtlighet på tak. Gröna tak skapar inte bara 

en mer naturlig stadsmiljö utan har en fördröjande effekt sett på årsbasis. Grön 

takbeläggning kan passa bra på mindre byggnader inom området så som 
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servicebyggnader och cykelställ. Eftersom huvudbyggnaden är hög kommer dessa att 

synas uppifrån. Ett exempel visas i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8: Grön takbeläggning på cykelställ (Welandutemiljö.se, 2012) 

5.6 Genomsläpplig beläggning 

En genomsläpplig beläggning är en gatu-, väg- och golvbeläggning med inbyggda 

nätverk av hålrum där vatten och luft kan passera. Syftet med genomsläppliga 

beläggningar är att bidra till trög avledning och infiltration av dagvatten. Genomsläpplig 

beläggning är ett alternativ till täta asfaltytor, som passar bra på parkeringar och 

gångstråk. Exempel på utformning visas i Figur 9. 

 

Figur 9: Genomsläppliga beläggningar (Sweco, 2010). 

Genomsläpplig beläggning rekommenderas till parkeringen inom området för att bidra till 

ett långsammare dagvattenflöde samt till viss del infiltration. Det finns en risk att 

genomsläppligheten i befintlig mark är låg, men en viss mängd vatten kommer ändå 

infiltrera och tas upp av växtligheten.  
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5.7 Svackdiken och översvämningsytor 

Svackdiken är grunda, breda kanaler med svagt sluttande grästäckta sidor. Svackdiken 

medför trög avledning, rening och eventuellt infiltration och är därför att föredra framför 

konventionella system med ledningar och brunnar.  

Svackdiken föreslås användas för att avleda takvattnet från stuprörens utkastare. De 

föreslås utformas med flacka slänter som förhöjer kapaciteten och agerar tillfällig 

översvämningsyta vid större regn än dimensionerande. Se exempel på utformning i Figur 

10. 

 

Figur 10: Svackdiken i kombination med översvämningsytor för hantering av dagvatten vid 
höga flöden.  

I redovisat förslag varierar djupet på dikena mellan ca 2–5 dm, med det mindre djupet i 

anslutning till stuprören och det större djupet längst nedströms vid anslutningspunkten. 

Dikenas längslutning bör vara ca 2–3 ‰. Bottenbredden på diket kan vara liten (dock 

minst 0,5 m) och toppbredden anpassas till tillgänglig yta. Ju bredare toppbredd desto 

högre kapacitet. I redovisat förslag har toppbredden antagits vara i genomsnitt strax över 

2 m norr om byggnaden och på byggnadens sidor strax över 5 m. Slänterna bör vara 1:6 

där människor vistas.  

För att öka reningseffekten kan botten på dikena förses med kalkstenskross och 

slänterna med lämpliga växter. Det skulle dessutom vara ett estetiskt tilltalande inslag. 

Kalkstenskross har en lokal anknytning och markerar dikets botten. Dikena behöver inte 

vara raka. Det är bara fördelaktigt om de slingrar sig fram. 

Det finns många exempel på växter som är lämpliga för rening av dagvatten. Släktena 

starr, gräs och tåg har en hög förmåga att reducera halten av näringsämnen. Ven och 

kaveldun är exempel på arter som tar upp tungmetaller. Växtvalen styrs av var de ska 

placeras och hur fuktigt det är. Några exempel på gräs och halvgräs som trivs i 

sumpzonen är Vasstarr, Jättegröe, Rörflen, Knapptåg och Veketåg. 

5.8 Dagvattenrännor 

Framför byggnadens entré går det inte att anlägga öppna svackdiken. Dagvatten från 

byggnadens sydvästra stuprörsutkastare föreslås istället avledas i en dagvattenränna, 

som sedan övergår i ett svackdike öster om entrén. Se exempel på rännor som passar på 

gräsytor i Figur 11. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///b68dcb5eda03ba7dd0106415356bf061034239395300c5e41397127e2e45c3ac&imgrefurl=http://www.solvesborg.se/download/18.5f9922bd16856d2c342832d/1547822684530/Dagvatten-,%20samt%20VA-utredning.pdf&docid=x-5GZcqoqk3gbM&tbnid=fboD2l7LjbasHM:&vet=10ahUKEwi7vvHXvt7iAhWq-ioKHbOEDJsQMwixAShaMFo..i&w=475&h=248&bih=1082&biw=1920&q=Svackdike&ved=0ahUKEwi7vvHXvt7iAhWq-ioKHbOEDJsQMwixAShaMFo&iact=mrc&uact=8


  

   

 
 

15(18) 
 

RAPPORT 

2019-09-27 

 

DAGVATTENUTREDNING BOVIERAN FÄRJESTADEN 

 

 

 

Figur 11: Exempel på öppna dagvattenrännor (Sweco, 2010). 

I Figur 12 visas exempel på rännor som passar bättre på hårdgjorda ytor. Dessa kan 

även användas på parkeringen. Alternativt avleds dagvattnet från parkeringarna direkt på 

den hårdgjorda ytan.  

Parkeringen bör anläggas på ett sådant sätt dagvattnet leds till de träd som planteras på 

parkeringen. 

  

Figur 12: Dagvattenrännor som kan användas vid parkeringsplatser. 

6 Förslag till planbestämmelser 

Med planbestämmelser kan man om det krävs skapa detaljerade förutsättningar för hela 

eller delar av området. Bestämmelserna kan göras platsspecifika genom att placera ut en 

egenskapsbestämmelse inom en användningsområdesgräns eller en egenskapsgräns. 

Alternativt genom en generell egenskapsbestämmelse utan beteckning på plankartan 

som istället gäller inom hela planområdet.  

Med nuvarande tolkningar av plan- och bygglagen (PBL) är det svårt att med hjälp av 

planbestämmelser detaljerat reglera hantering av dagvatten. Det är t.ex. inte tillåtet att 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbzeuIsYniAhVlxosKHdGpB2oQjRx6BAgBEAU&url=https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/brunnar-rannor-brunnstillbehor-inomhus/weland-galler-till-rannor-for-ytvattenavrinning/26491&psig=AOvVaw1MdbdlYwH2LPMPai3vK9pa&ust=1557317255851939
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/c_limit,dpr_2.625,f_auto,h_700,q_auto,w_360/ins9sikuuafaecrqx5xv.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/gpa-flowsystem-ab/news/kan-man-koera-tung-trafik-paa-en-plastraenna-168011&docid=1jyo5If1AyX7CM&tbnid=BGlpBTNFyS-WBM:&vet=12ahUKEwiax9PFsYniAhXno4sKHbnNBSg4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ..i&w=945&h=526&bih=1082&biw=1920&q=r%C3%A4nna%20med%20galler&ved=2ahUKEwiax9PFsYniAhXno4sKHbnNBSg4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ&iact=mrc&uact=8
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reglera flöden mha. planbestämmelser. Det som är möjligt för planområdet är att införa 

planbestämmelser som berör översvämningsskydd och infiltration.  

Om infiltration av dagvatten ska kunna ske på kvartersmark krävs att planbestämmelser 

införs avseende mark och vegetation. T.ex. kan en planbestämmelse införas som anger 

hur stor del av markytan som minst ska vara genomsläpplig. I det här fallet 

rekommenderas 40 %, eftersom det är vad beräkningarna är baserade på (se stycke 4.1 

där den sammanvägda avrinningskoefficienten beräknas till 0,57). Det är inte lämpligt att 

tillåta en större andel hårdgjorda ytor. Syftet med planbestämmelsen är att upprätthålla 

den naturliga grundvattenbalansen. 

Eftersom området är högt beläget i förhållande till kringliggande mark bedöms 

planbestämmelser ang. lägsta golvhöjd inte behövas av översvämningsskäl. Dock bör 

källare inte tillåtas för att undvika översvämning vid kraftiga regn. 

7 Rening av dagvatten 

7.1 Förutsättningar och metodik 

Den planerade exploateringen innebär en förändring av markanvändningen inom 

planområdet. En ökad hårdgörningsgrad kommer att innebära en ökad 

föroreningsbelastning. För att uppskatta hur exploateringen påverkar mängden 

föroreningar i dagvattnet har beräkningar utförts med dagvatten- och recipientmodellen 

StormTac Web (version 18,3,1). Modellen bygger på en databas med schablonvärden 

över typiska fysikaliska och kemiska parametrar i vattenflöden från olika typer av 

markanvändningsområden och baseras mätningar från ett flertal studier. StormTac är ett 

beräkningsverktyg och resultaten bör endast betraktas som en fingervisning om vilka 

föroreningshalter och reningseffekter som kan förväntas. Indata till modellen är 

markanvändningar, tillhörande avrinningskoefficienter, ytor samt årsmedelnederbörden.  

Dataserier med normalvärden för perioden 1961–1990 uppmätt vid SMHI:s mätstation i 

Kalmar Flygflottilj (nr 6641) används som indata för årsmedelnederbörden, vilket ger ett 

värde på 484 mm/år. Detta uppmätta värde korrigeras med en faktor på 1,1 för att ta 

hänsyn till provtagningsfel så som vind, avdunstning och adhesion. 

Markanvändningen före exploatering klassas som ängsmark. Markanvändningen efter 

exploatering klassas som flerbostadsområde. Detta då fler studier ligger till grund för 

markanvändningarna än vad mer specifika typer av markanvändning (t.ex. grusyta, 

grönyta och takyta). Således bedöms schablonvärdena vara mer tillförlitliga.  

Mörbylånga kommun har ej antagit riktlinjer för föroreningar i dagvatten. Beräknade 

föroreningshalter jämförs därför i Tabell 4 med riktvärden för föroreningsinnehåll i 

dagvattenutsläpp från Riktvärdesgruppens riktvärden. Föroreningshalter och -mängder 

efter exploatering och åtgärd har beräknats med generell beräkning av reningseffekt 

enligt StormTac Webs databas. Reningseffekterna baseras på studier där 

flödesproportionerlig mätning på ingående och utgående dagvatten från anläggningen 

skett. Anläggningens faktiska reningseffekt beror på flera faktorer, bl.a. utformning, 
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dimensionerande flöde och inkommande föroreningshalter. De generella beräknade 

reningseffekterna bör därav endast ses som en fingervisning och inte ett faktum.  

7.2 Resultat 

De scenarion som jämförs är före exploatering, efter exploatering utan dagvattenåtgärder 

och exploatering med rening i svackdiken enligt förslaget i föregående kapitel. Resultaten 

kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4: Beräknade föroreningshalter (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) före och efter 
exploatering. Reningseffekter (%) för svackdiken jämförs mot Riktvärdesgruppens 
riktvärden. Fetmarkerade värden överstiger riktvärdena.  

 

 

Exploateringen innebär främst en ökad belastning avseende parametrarna fosfor (P), 

kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), suspenderat 

material (SS), olja och bens[a]pyren (BaP). Den planerade exploateringen inom området 

innebär således en övergång från mindre föroreningsalstrande markanvändning till en 

mer föroreningsalstrande markanvändning. Den främsta källan till föroreningar i 

dagvatten inom planområdet efter exploateringen bedöms vara parkeringen.  

7.3 Bedömning 

Före reningsåtgärder överstiger ett flertal ämnen riktvärdena, vilket tyder på att någon 

form av reningsåtgärd är nödvändig. Innan utsläpp till skogsområdet är det extra viktigt att 

rening av näringsämnen sker, eftersom triviala arter som behöver minskas i omfattning 

gynnas av näringsrika förhållanden.  

Ämne Riktvärde* 
[µg/L] 

Före 
exploat. 
[µg/L] 

Före 
exploat. 
[kg/år] 

Efter 
exploat. 
[µg/L] 

Efter 
exploat. 
[kg/år] 

Rening 
[%] 

Efter 
rening 
[µg/L] 

Efter 
rening 
[kg/år] 

Fosfor (P) 160 150 0,035 220 0,31 35 143 0,11 

Kväve (N) 2000 1000 0,23 1600 2,2 35 1040 0,77 

Bly (Pb) 8,0 5,6 0,0013 14 0,020 65 4,9 0,013 

Koppar (Cu) 18 11 0,0025 29 0,040 50 14,5 0,02 

Zink (Zn) 75 29 0,0069 96 0,13 65 33,6 0,08 

Kadmium (Kd) 0,40 0,37 0,000088 0,66 0,00092 65 0,23 0,0006 

Krom (Cr) 10 2,9 0,00068 11 0,016 50 5,5 0,008 

Nickel (Ni) 15 1,9 0,00045 8,7 0,012 50 4,4 0,006 

Kvicksilver 
(Hg) 

0,030 0,0049 0,0000012 0,024 0,000034 15 0,020 0,000005 

Suspenderat 
material (SS) 

40000 42000 9,8 67000 93 70 20100 65 

Olja 400 200 0,046 660 0,93 85 99 0,79 

Bens[a]pyren 
(BaP) 

0,0300 0,0094 0,0000022 0,047 0,000066 60 0,019 0,00004 
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De svackdiken som beräkningarna är baserade på uppvisar goda reningsresultat. 

Reduktionseffektiviteten för svackdiken är generellt sett hög. Efter rening underskrider 

samtliga beräknade föroreningshalter riktvärdena för dagvattenutsläpp som används i 

Riktvärdesgruppens riktvärden. Dessutom kommer ytterligare rening av samtliga 

parametrar att ske i skogsområdet. Det viktigaste innan avledning till skogsområdet är att 

minska mängden näringsämnen (kväve och fosfor), vilket sker i svackdikena. Värdena för 

dessa ämnen är ungefär samma som innan exploatering.  

Sammantaget görs bedömningen att exploateringen med föreslagen dagvattenlösning 

inte har negativ påverkan på skogsområdet som agerar recipient och inte heller på den 

vattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten som är den slutliga recipienten. 
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Yttrande Samverkan kring barn som far illa- 
revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. PwC har i sin 

rapport lämnat flera rekommendationer till kommunen. Revisorerna begär att 

yttrande med åtgärder från kommunen. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat den 27 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.  

Överväganden 

Förvaltningens förslag till yttrande är likalydande för både Socialnämnden 

och Utbildningsnämnden. Yttrandet redovisar tänkta åtgärder. 

§ 2-Överväganden 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete kring barn som far illa. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrande daterat den 27 januari 2020 antas som sitt eget. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunens revisorer 

 

För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Yttrande Samverkan kring barn som far illa- 
revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. PwC har i sin 

rapport lämnat flera rekommendationer till kommunen. Revisorerna begär att 

yttrande med åtgärder från kommunen.   

Förvaltningens synpunkter 

Det är viktigt att arbetet kring barn som far illa fungerar på alla nivåer i 

organisationen. Rapporten från PwC pekar på viktiga förbättringsområden 

som gör att vi säkerställer kvaliteten i arbetet.  

Kommunens åtgärder baseras på rekommendationerna från PwC. 

1. Säkerställa uppföljning av samverkan i respektive nämnd 

Åtgärd: På respektive nämnds dagordning finns idag en stående 

punkt som heter verksamhetsinformation under vilken en rapport om 

samverkan kring barn som far illa införs. Det är 

verksamhetsområdeschefen som ansvarar för den information som 

tas upp. Det kan vara information från styrgruppen Förebyggande 

arbete, från presidiernas samverkansforum Barn och unga, nya 

rutiner, information från verksamheten m.m. 

2. Samverkan införs i nämndernas internkontroll 

Åtgärd: Internkontrollplanen för 2020 är redan fastställd av 

respektive nämnd. Inför 2021 är det fullt möjligt att införa 

kontrollmoment gällande arbetet kring barn som far illa. Kommunens 

nya styrmodell bör beaktas vid val av kontrollmoment då det blir 

viktigt att utgå ifrån verksamheternas uppföljningar och analyser på 

området.  

3. Utökad information till nämndernas presidier 

Åtgärd: Nämndernas presidiemöten sker vid olika tidpunkter, därför 

är samverkansforum Barn och unga ett lämpligt tillfälle för 

tjänstepersoner från verksamheten att informera om ex. 
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orosanmälningar, SIP och konsultationsdokument. Respektive 

presidium rapporterar sedan till berörd nämnd.  

4. Säkerställa rutinefterlevnad vid hög personalomsättning 

Åtgärd: Kommunen tänker vidta flera åtgärder för att förtydliga 

uppdraget om samverkan samt tillgängliggöra rutinerna för chefer 

och medarbetare.  

 Policyn angående samverkan mellan socialtjänst, 

förskola/skola och fritidsgårdarna revideras. Detta dokument 

beskriver syftet med samverkan och verksamheternas och 

nämndernas uppdrag och funktion i sammanhanget.  

 Strukturerad samverkan mellan nämnderna genom 

samverkansforum Barn och unga. 

 Utökad information till respektive nämnd. 

 Utveckling av verksamhetsledningssystem som gör rutiner 

och processer lätt tillgängliga för chefer och medarbetare.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 
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§ 14 Dnr UN 2019/000429  

Information - Revisionsrapport - Granskning av 
samverkan kring barn som far illa 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har till utbildningsnämnden och socialnämnden inkommit med 

granskning av samverkan kring barn som far illa.  

De har granskat rutiner och uppföljning och vill ha svar från nämnderna senast 

den 2 mars 2020. 

David Idermark informerar om rapporten och vill att i nämnden läser och tar 

fram två-tre punkter som de anser vara viktiga till nästa möte. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas granskning av samverkan kring barn som far illa, daterad den 

2 december 2019. 

_____ 
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Policy för samverkan mellan socialtjänst, 
förskola/skola och fritidsgårdar  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. I samband med 

revisionen har en policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola 

och fritidsgårdar tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

daterad den 3 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.  

Överväganden 

Förvaltningens förslag till policy är likalydande för både socialnämnden, 

utbildningsnämnden och kultur och tillväxtnämnden. Den innehåller 

beskrivning av verksamheternas och nämndernas uppdrag samt riktlinjer för 

samverkan, styrning och uppföljning av det främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet. Policyn har diskuterats i samverkansgruppen barn och 

unga som består av nämndernas presidier och berörda verksamhetsområdes-

chefer. 

§ 2-Överväganden 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

antas. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 
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Socialnämnden 

Kultur och tillväxtnämnden 
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Syfte 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter en skyldighet att 

samverka med varandra. Syftet med samverkan mellan verksamheterna 

socialtjänst, skola och fritidsgårdar är att åstadkomma en gemensam syn på 

uppdraget med barn och ungdomar. Fokus ska riktas mot förebyggande 

insatser. 

I ett tidigt skede ska barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam 

utveckling uppmärksammas och därigenom ska kommunen få till stånd ett 

bra stöd och lämpliga insatser för barnet/ungdomen.  

Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden och är skyldiga att samverka med bland annat skola och polis 

samt ge stöd till vårdnadshavare. Socialtjänsten ska i nära samarbete med 

hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling. I uppdraget ingår att ta 

emot anmälan, inleda utredning och besluta om insatser. 

Skolans uppdrag 

Forskning visar att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla 

barn. För barn som far illa kan skolan göra stor skillnad och för att kunna ge 

det bästa stödet till barn i utsatthet behöver skolor ofta samverka med de 

aktörer som är viktiga ur barnets perspektiv, till exempel socialtjänsten, 

polisen, barn- och ungdomspsykiatrin och/eller barn- och ungdoms-

habiliteringen. Det är barnets behov som styr hur stödet utformas och skolan 

har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers stödinsatser. Rektor 

ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för stöd. Det 

är viktigt med en nära samverkan med vårdnadshavarna och att barnet eller 

den unge ges förutsättningar att vara delaktig i de åtgärder som planeras. 

Alla som arbetar inom skolan är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns 

misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. 

Fritidsgårdarnas uppdrag 

Fritidsgårdarnas uppdrag är att tillvarata och främja de ungas kreativitet, 

intressen och behov. Fritidsgårdarna ska erbjuda ett varierat utbud av 

aktiviteter. Verksamheten ska präglas utav öppenhet, delaktighet, trygghet 

och tillgänglighet. I fritidsgårdens uppdrag ingår ett nära samarbete med 

skola, polis, socialtjänst och vårdnadshavare. Alla som arbetar på 

fritidsgården är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns en misstanke om 

att barn far illa.  

Nämndernas uppdrag 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det stöd, hjälp 

och den undervisning de behöver. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa beaktas. Berörda nämnder är socialnämnden, utbildningsnämnden och 

kultur och tillväxtnämnden. 

Om barn far illa har Socialnämnden en skyldighet att samverka med andra 

berörda aktörer både vid individärenden som vid övergripande frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och 

för att skolan har de resurser som krävs. Nämnden följer upp verksamhetens 
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förebyggande och åtgärdande arbete och ska samverka med andra nämnder 

och aktörer när så behövs.  

Kultur och tillväxtnämnden har ett ansvar att samverka med andra berörda 

nämnder och aktörer vid misstanke om att barn far illa. 

Struktur för styrning och uppföljning 

Berörda nämnder arbetar var för sig med respektive uppdrag men möts också 

i ett forum för nämndsamverkan. Det sker sex gånger per år och 

ordförandeskapet rullar mellan nämndsordförandena på årsbasis. På dessa 

möten diskuteras frågor och ämnen över ansvarsgränserna för att skapa en 

förståelse och samsyn i de problem och utmaningar som finns och vilka 

åtgärder som behöver göras.  

För att leda arbetet med samverkan samt kommunens förebyggande och 

främjande arbete för barn och ungdomar finns en styrgrupp bestående av 

socialchef, skolchef, chef för IFO samt kultur och fritidschef. Gruppen 

beslutar vilket arbete som ska utföras och av vem. Styrgruppen träffas en 

gång varje kvartal och planerar och följer upp arbetet. Gruppen rapporterar 

till nämndsamverkan ovan.  

Struktur för samverkan mellan verksamheter 

Alla verksamheter som berör barn och ungdomar har skyldighet att anmäla 

missförhållanden till socialtjänsten enligt upprättade rutiner. Varje förskola 

och skola har en utsedd kontaktperson på IFO i konsultationssyfte. Rutinen 

för SIP (Samordnad Individuell Plan) ger både skola och socialtjänst samma 

ansvar att kalla till möte för att samordna insatser med berörda parter. 

Tillfälliga arbetsinsatser/utredningar görs med olika arbetsgrupper som får 

uppdrag från styrgruppen. Uppdrag ges på avsedd blankett.  

Policydokumentets hantering 

Policydokumentet revideras i början av varje mandatperiod. 
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Fortsatt drift av SFI 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjliga former för fortsatt drift av 

SFI-verksamheten. SFI har sedan 2016 anordnats i Mörbylånga och 

finansierats av etableringsbidrag från migrationsverket. Antalet personer i 

etablering har minskat och bidraget täcker sedan 2019 inte kostnaderna för 

verksamheten. Kommunen betalar samtidigt fortfarande full avgift för 

vuxenutbildning/SFI till Kalmarsunds gymnasieförbund vilket möjligen 

innebär att SFI-utbildningen är dubbelfinansierad. 

Beslutsunderlag 

Utredning fortsatt drift SFI, daterad den 4 november 2019. 

Bilaga 1 – Utkast avtal SFI GYF, daterad den 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 februari 2020. 

Överväganden 

Utredningen omfattar beskrivning av kostnader och konsekvenser för de tre 

alternativen: 

1. Fortsätta med SFI i Mörbylånga och lösa finansieringen. 

2. Fortsätta SFI i Mörbylånga med annan huvudman. 

3. Avveckla SFI Mörbylånga och skicka eleverna till Kalmar. 

Utredningen beskriver bakgrunden till nuvarande organisation av SFI-

utbildningen och de uteslutande positiva konsekvenserna denna organisation 

innebär för möjligheten för de nyanlända att delta i utbildningen, att kunna 

kombinera studier och språkpraktik och i förlängningen komma in på 

arbetsmarknaden i och utanför kommunen samt i övriga samhället. 

Utredningen visar att det för eleven i SFI är det mest fördelaktiga att 

kommunen fortsätter att bedriva utbildningen i egen regi. Dock måste 

finansiering beslutas då den saknas i budget 2020. Om utbildningen ska 

fortsätta bedrivas i kommunen måste beslut fattas om att kommunen blir 

huvudman för utbildningen. Idag är Kalmarsunds gymnasieförbund genom 

avtal huvudman för utbildningen. 

§ 2-Överväganden 

Förslaget till beslut påverkar möjligheten för nyanlända personer att 

integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Konsekvenserna finns 

beskrivna i utredningen. Likaså påverkas barn till SFI-elever på södra Öland 

då de troligtvis får kraftigt utökade tider inom förskola och fritidshem om 
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verksamheten flyttas till Kalmar. Detta på grund av de bristfälliga 

bussförbindelserna inom kollektivtrafiken mellan Kalmar och södra Öland. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. SFI-utbildningen fortsätter att bedrivas i kommunens regi i Mörbylånga.  

2. Då finansiering saknas skickas ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

hantering och beslut. 

3. Mörbylånga kommun blir huvudman för SFI-undervisningen. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Rektor SFI Olof Engblom 

Skolchef David Idermark 

Socialchef Ann-Katrin Ståhl 

Kultur och fritidschef Eleonor Rosenqvist 
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Utredning fortsatt drift av SFI  

Syfte 

Syftet med utredningen är att utreda kostnader och konsekvenser för de tre 

alternativen: 

1. Fortsätta med SFI i Mörbylånga och lösa finansieringen. 

2. Fortsätta SFI i Mörbylånga med annan huvudman(GYF). 

3. Avveckla SFI Mörbylånga och skicka eleverna till Kalmar. 

Bakgrund 

Mörbylånga kommun har före 2016 under många år köpt utbildningen SFI 

från Kalmarsunds Gymnasieförbund. Vid flertalet möten mellan nyanlända, 

tjänstemän och politiker framförde nyanlända önskemål om en flytt av 

undervisningen till Mörbylånga. Skälen var flera: 

Lång resväg för de som bor på södra Öland. 3 timmars SFI per dag innebar 

ofta heldagar hemifrån på grund av dåliga kommunikationer.  

Svårigheter att kunna delta i SFI och samtidigt medverka i samtal kring 

barnen i förskola/skola. 

Flera nyanlända upplevde svårigheter med att åka buss på grund av 

händelser de har med sig från hemlandet. 

Genom att förlägga SFI på hemmaplan skapades flera samordningsvinster 

för såväl verksamheten som de nyanlända. Lokaler anpassade för ändamålet 

fanns i Mörbylånga där SFI och flyktingsamordnare delar lokaler.  

Information som måste delges alla nyanlända kan ske i samband med 

undervisningen. Närheten till AME/integration underlättar för språk- och 

arbetspraktik. De nyanlända som bor i Mörbylånga slipper pendla och de 

med barn får närmare och därmed lättare att medverka i barnens 

undervisning och samverkan med skolan.  

Ekonomi och finansiering 2014 

Mörbylånga betalade 15tkr/person och termin till Kalmarsunds 

gymnasieförbund. Våren 2014 var det 17 personer vilket innebar kostnad på 
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510 tkr/år. Finansiering skedde med den etableringsersättning som 

kommunen erhöll från staten.  

Vid en hemtagning av SFI var kommunen medveten om att den faktiska 

kostnaden för undervisningen kunde öka. Däremot torde 

hemmaplanslösningen innebära minskade kostnader långsiktigt då 

kommunens möjligheter att integrera personer på arbetsmarknaden ökade 

väsentligt i och med närheten till AME/integration och möjligheter till såväl 

språkundervisning som arbetspraktik.  

Överväganden 2014 

Vid en hemtagning av undervisningen SFI kan kostnaden för densamma att 

öka beroende på antalet deltagare i förhållande till antalet anställda lärare.  

Samordningsvinster finns med att förlägga undervisningen tillsammans med 

flyktingmottagningen och AME:s verksamhet framförallt när det gäller språk 

och arbetspraktik. Men även när det gäller informationsutbyte mellan de 

nyanlända och flyktingsamordnaren.  

Beslut 2014 (2014-10-28, Dnr 2014/00606-639) 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Uppdra till förvaltningen att säga upp samarbetet med 

Kalmarsunds gymnasieförbund och starta upp svenska för 

invandrare i egen regi på enheten för arbetsmarknad- och 

integration.  

2. Vid en hemtagning kan den faktiska kostnaden öka, dessa pengar 

tas från den etableringsersättning som kommunen får från staten.  

3. En utvärdering ska göras ett år efter införandet av egen SFI-

undervisning för att mäta kvalitén som krävs för lyckad 

integration.   

Hemtagning av SFI 

2016-01-01 startade Mörbylånga kommun undervisning i SFI i egen regi 

under verksamhetsområde Barn och ungdom. 

Ekonomi och finansiering från 2016 

SFI-undervisningen i egen regi har efter hemtagning från Kalmarsunds 

gymnasieförbund 2016 fullt finansierats av etableringsbidraget. Under 2018 

beslutade Mörbylånga kommun att internt omfördela etableringsbidraget 

vilket medförde att SFI fick en lägre andel av bidraget än tidigare, 30%. 

Från 20160101 betalar Mörbylånga kommun enligt avtal extra för elever 

som läser SFI i Kalmar, trots att det ingår i avgiften för  vuxenutbildning. 

Till GYF betalas en startavgift samt en avgift efter ett visst antal timmar i två 

steg.   

SFI har tilldelats samma budgetram som tidigare år och har inte ökat sina 

utgifter under 2019, utan tvärtom arbetat med kostnadsmedvetenhet och 

minskat bemanningen för att sänka kostnaderna. Trots detta prognostiseras 

ett underskott på ca 1 800 000kr. Underskottet härleds framförallt till den 

lägre andelen av etableringsbidraget och färre elever som genererar 

etableringsersättning. Under 2019 generar ca 50% av eleverna 
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etableringsersättning. Denna ersättning ska täcka kostnaden för alla elever 

vilket den inte gör.  

Förutsättningar (oktober 2019) 

Antal elever:  34 (fördelade på 4 nivåer) 

  7 elever läser i Kalmar (kväll) 

2-3 elever på väg in under hösten efter annan 

aktivitet 

Varav i etablering: 14 

Antal elever i kö: 0 

Personal:  0,25 rektor 

3,0 lärartjänst 

  0,25 SYV 

  0,17 administratör 

Budget 2019:  3 490 000kr varav etableringsbidrag ca 50% 

Prognos 2019:  - 1 800 000kr 

Ofinansierat 2019: 1 800 000kr 

Ofinansierat 2020: 2 000 000kr 

Konsekvenser av att bedriva SFI i Mörbylånga 

Mörbylånga kommun har (enligt arbetsförmedlingens månadsrapport i 

augusti 2019) lägst arbetslöshet och bäst etablering i länet. Den geografiska 

närheten gör att samverkan mellan utbildning, integration och individ 

fungerar mycket bra från dag ett. Kombination av extratjänster eller praktik, 

kombinerat med SFI-undervisning är lyckosamma lösningar.  

Mörbylånga kommun bedriver en kvalitativ utbildning med erfarna behöriga 

lärare. SFI-lärarna är kunniga om elevernas förutsättningar och kompetenser 

vilket är en framgångsfaktor för elevernas utbildning, planering och 

matchning. Undervisningen fokuseras mot närsamhälle och arbete. SFI i 

Mörbylånga är en del av integrationen där kunskap om närsamhället, 

kontakter med arbetsplatser och föreningar också förmedlas. SFI i 

Mörbylånga är flexibel, inte bara när det gäller intag av nya elever utan 

också när det gäller överflyttning i kurserna. Då flera elever arbetar samtidigt 

som de läser SFI erbjuds både reguljär undervisning men också digitala 

lösningar (distans). På så sätt får fler elever tillgång till 

språkundervisningen.  

Lediga bostäder finns vanligtvis på södra Öland och det är där en nyinflyttad 

ofta får en lägenhet. Transporttiden för individerna är av vikt, framförallt för 

de som har barn. Placeringen av SFI-utbildningen i Mörbylånga har ur den 

aspekten varit framgångsrik och underlättat mycket för individerna. 

Individerna kan snabbt få hjälp och stöd i och med närheten mellan SFI och 

Integrationsenheten.  
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Konsekvenser av att flytta SFI till Kalmar 

Vid flytt av verksamheten till Kalmar äventyras det framgångsrika arbetet 

som SFI och Arbetsmarknadsenheten byggt upp sedan 2016. De individer 

som skulle kunna göra nytta på arbetsmarknaden i Mörbylånga kommun (i 

tex bristyrken) riskerar att försvinna och arbetet med integration, praktik och 

lokala jobbspår försvåras. SFI-undervisning i Kalmar och praktik i 

Mörbylånga är genomförbart men både arbetsgivare och kommunen ser stora 

fördelar med att praktikanter genomför hela arbetsdagar vilket ej är möjligt 

om undervisningen sker i Kalmar.  

Individer kommer att få lägga mer tid på resor till och från Kalmar vilket 

medför svårigheter med att kombinera arbete, praktik eller extratjänster i 

Mörbylånga kommun med SFI-studier. Exempelvis kommer en elev med 

barn boendes vid Södra Bruket lämna hemmet kl 06.00 och kommer åter 

hem vid kl 18.30. I dagsläget bor fem elever i Degerhamn. De längre resorna 

och bristen på kommunikationer från södra Öland, vilka ytterligare 

försämrats under hösten 2019, kan också leda till minskad närvaro på SFI 

eller studieavhopp, behov av utökade tider inom barnomsorg eller avfolkning 

av södra Öland. Det gäller såväl SFI-elever som deras barn. Individer med 

stora behov av stöd riskerar att hamna i utanförskap.  

Svårigheterna för olika individer som kan uppstå vid en mer otillgänglig 

undervisning kan leda till fler individer i försörjningsstöd och fler individer i 

arbetslöshet vilket medför högre kostnader för kommunens individ- och 

familjeomsorg, IFO. Lågutbildade nyanlända elever har svårigheter med att 

klara arbetsmarknadens krav på att tillskansa sig tillräckliga kompetenser 

under två år i etableringsprogrammet. AME/Integration arbetar nära dessa 

individer i samverkan med SFI för att göra processen snabbare och 

effektivare. Att arbetsförmedlingen successivt avvecklar sin lokala närvaro 

gör att kommunen behöver ta ett större ansvar när det gäller utbildning, 

integration och etablering. 

Antal individer som efter etablering varit aktuella för ekonomiskt bistånd. 

År Antal individer 

2019 31 

2018 68 

2017 113 

2016 51 

 

 

Verksamhetens storlek 

I budget 2020 genomförs en minskning av studie- och yrkesvägledare på 

25% då denna tjänst tillhandahålls av Kunskapsnavet (medräknat i 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-11-04 
 

 
Sida 

5(7) 
 

 

personalkostnader nedan, alt 1). Idag och i budget 2020 är det planerat för 3 

lärartjänster. SFI innebär undervisning på fyra nivåer A-D vilket innebär att 

det redan idag blir samläsning för nivå C och D. Med dagens 37 elever 

innebär detta ca 10-12 elever per grupp i snitt.  

Antalet elever framöver är ovisst, men både före och efter 

flyktingmottagandet 2016-2018 har elevantalet legat runt 20-38. 

Verksamheten kan ev. effektiviseras något ytterligare men om 

grundbemanningen blir färre än tre personer blir den sårbar för sjukfrånvaro 

m.m. Detta innebär att om SFI behålls i Mörbylånga kommer verksamheten 

behöva finansiering på ca 2 milj kr årligen. 

Med nuvarande lärartäthet och elevantal kan utrymme finnas för utöka 

undervisningen i Mörbylånga till att även innefatta kvällskurser, vilka 

kommunen idag betalar GYF för. Denna förändring skulle då innebära en 

reducering i kostnader till GYF på ca 260 000kr årligen.  

Kostnader och intäkter för SFI 

Grundbeloppet för vuxenutbildning inom Kalmarsunds gymnasieförbund, är 

en fast kostnad oavsett alternativ. Ytterligare kostnad till Kalmarsunds 

gymnasieförbund tillkommer för de elever som ingår i 

etableringsprogrammet. Se förslag på avtal, bilaga 1.  

Mörbylånga kommun betalar en avgift för vuxenutbildning till Kalmarsunds 

gymnasieförbund, 2018 var avgiften 4 800tkr varav 2 400tkr avsåg SFI-

undervisning(enligt statistik från SCB). 

Intäkter för SFI är 30% av etableringsbidraget.  

 

Alternativ 1  

Fortsätta med SFI i Mörbylånga och lösa finansieringen 

Detta alternativ utgår ifrån att SFI tilldelas medel som täcker kostnaderna. 

Dessa medel finns inte budgeterade idag. 

Alternativ 1. Fortsätta med SFI i Mörbylånga          Belopp 

Personalkostnader 2 206 

Övriga kostnader 657 

Summa kostnader SFI i Mörbylånga 2 863 

    

Intäkter migrationsverket 900 

    

Saknar finansiering 1 963 

    

Möjliga neddragningar   

Plocka hem kvällskurserna -260 

Byte av lokal till Skansenskolan (tidigast 2022) -243 

  -503 

Tabell 1. Beräkning SFI egen regi 
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Alternativ 2  

Fortsätta SFI i Mörbylånga med annan huvudman(GYF). 

GYF har praktiserat denna lösning i Torsås kommun under ett antal år men 

har återfört undervisningen till Kalmar under 2019. Kostnaderna för att GYF 

ska åta sig att driva SFI-undervisningen på plats i Mörbylånga överstiger 

kostnaden att driva verksamheten i egen regi.  

Alternativ 3  

Avveckla SFI Mörbylånga och skicka eleverna till Kalmar 

Beräkning av antal elever är gjorda efter det faktiska antal som läser SFI i 

Mörbylånga hösten 2019. Antalet timmar utgår från en uppskattning av 

genomsnittstiden för en elev utan studiebakgrund ligger runt 1000-1500 

timmar. Övrigt genomsnitt ligger runt 550-700 timmar.  

 

Mörbylånga kommun betalar en grundavgift för vuxenutbildning till 

Kalmarsunds gymnasieförbund, 2018 var avgiften 4 800tkr varav 2 400tkr 

avsåg SFI-undervisning. 

Ett nytt avtal kommer att skrivas mellan GYF och Mörbylånga kommun 

angående elever i etablering. För dessa elever kommer en startavgift 

(4849kr) att tas ut samt en kostnad per timme/elev (77kr). Övriga elevers 

kostnader täcks av grundavgiften för vuxenutbildning. 

 

Alternativ 3. SFI i Kalmar 2020 
Antal 
elever 

      
Belopp 

Inskrivning 19 92 

Antal elever á 780 h/år (15 h /vecka) 14 631 

Summa   723 

Intäkter migrationsverket   900 

Överskott   177 
Tabell 2. Kostnader för elever i etablering år 2020. Belopp tkr 

Alternativ 3. Avvecklingskostnader 2020 
 

      
Belopp 

Lokalkostnader inkl. drift (uppsägningstid 1 år) 
 

245 

Personalkostnader ett kvartal 
 

550 

Övriga kostnader (system, IT-support m.m.)   100 

Summa   895 
Tabell 3. Avvecklingskostnader år 2020. Belopp tkr 

Alternativ 3. SFI i Kalmar 2021 
Antal 
elever Belopp 

Inskrivning 5 24 

Antal elever á 780 h/år (15 h /vecka) 14 841 

Summa   865 

Intäkter migrationsverket   900 

Överskott   35 
Tabell 4. Kostnader för elever i etablering år 2021. Belopp tkr 
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Verksamheten behöver finansieras även år 2020 helt eller delvis beroende på 

vilket alternativ som beslutas. Om verksamheten ska avvecklas i Mörbylånga 

finns ändå kostnader på ca 700tkr. 

Huvudmannaskap och styrelsen för vuxenutbildning 

Mörbylånga kommun är inte huvudman för vare sig gymnasieutbildningen 

eller SFI/vuxenutbildningen, det är enligt förbundsordningen från 1994 §2 

Kalmarsunds gymnasieförbund. Då det inte togs något beslut om förändrat 

huvudmannaskap i samband med hemtagningen 2014 torde det råda en viss 

juridisk tveksamhet vem som faktiskt är huvudman för den SFI-utbildning 

som bedrivs av Mörbylånga kommun i Mörbylånga. Om kommunen avser 

att behålla SFI borde ett beslut fattas om att kommunen blir huvudman för 

verksamheten då detta inte gjordes vid beslutet 2014. Därefter kan avtalet 

med Styrelsen för vuxenutbildning inom GYF omförhandlas. Inriktning och 

dimensionering av vuxenutbildningen styrs av Styrelsen för vuxenutbildning 

som varje år bestämmer hur mycket verksamhet som ska bedrivas av 

Kunskapsnavet resp. Axel Weudelskolan. Omförhandlingen ska bara gälla 

SFI-delen så att avgiften till GYF reduceras så att SFI-verksamheten inte 

behöver finansieras två gånger. Mellan 2016 och till dags dato har 

kommunen betalat full avgift till GYF för SFI och vuxenutbildning samtidigt 

som kommunen bekostat SFI-verksamheten i Mörbylånga. 

Varje kommun i förbundet betalar en fastlagd avgift utifrån invånarantalet, 

ingen kommun har hittills fått reducerad avgift pga av egen verksamhet, 

exempelvis SFI i Mörbylånga. 

Slutsats 

SFI-utbildningens placering i Mörbylånga har varit en framgångsfaktor 

under fyra års tid för att få personer i sysselsättning och att minska restiden 

för eleven och ev. tiden på förskola- fritids för elevens barn. Samverkan med 

AME-integrationsenheten har underlättats och minskat behovet av 

försörjningsstöd.  

SFI-utbildningen och övrig vuxenutbildning är tätt förknippad med AME:s 

verksamhet och den kopplingen kommer antagligen bli ännu viktigare när 

Arbetsförmedlingen drar ner på sin verksamhet.  

Det kommer antagligen vara en fortsatt framgångsfaktor för låg arbetslöshet 

i kommunen att SFI bedrivs i Mörbylånga. Verksamheterna 

AME/integration och försörjningsstöd är de som troligen rent ekonomiskt 

drabbas om en flytt av SFI till Kalmar genomförs. Om kommunen avser att 

behålla SFI bör ett beslut fattas om att kommunen blir huvudman för 

verksamheten.  

Utbildningsnämnden har inte tillförts de medel som saknas för att finansiera 

SFI och det är inte rimligt att medel från förskola och grundskola ska 

finansiera detta.  Medel måste skjutas till och en möjlig finansiering är att 

genomföra en omförhandling med GYF angående avgiften för 

vuxenutbildning/SFI så kommunen undviker dubbla kostnader. 
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SFI-undervisning för elever i Mörbylånga kommun  
 

 

Parter 

Mellan Mörbylånga kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund har följande avtal 

träffats avseende ersättning för genomförda utbildningstjänster. 

 

Omfattning 

SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna grundläggande 

kunskaper i svenska språket (SKOLFS 2009:2). Kurserna är relaterade till den 

gemensamma europeiska referensramen för språk; lärande, undervisning och 

bedömning. Avtalet omfattar undervisning i svenska för invandrare för personer som 

omfattas av etableringsinsatser d.v.s. insatser för att säkerställa individens etablering i 

samhället. 

Axel Weüdelskolan erbjuder ovanstående utbildning för vuxna. Vid behov från 

beställaren om betydligt ökat antal platser så ska detta föregås av diskussion och 

överenskommelse mellan parterna.  

Axel Weüdelskolan erbjuder utbildning enligt kursplanen i fyra kurser, A till D. Dessa är 

organiserade i tre olika studievägar: Studieväg 1: Kurs A-D, Studieväg 2: Kurs B-D, 

Studieväg 3: Kurs C-D. Läs- och skrivinlärning erbjuds parallellt med respektive kurs. 

Kontinuerligt intag för att öka flexibilitet. 

 

Avtalstid 

Avtalet gäller med start 1:a januari 2020 till och med 31:a december 2021 med möjlighet 

till förlängning 1+1 år.  

 

Ersättning     

Ersättningen uppgår till 77 kr per timme under elevens hela studietid och baseras på 

Axel Weüdelskolans budgeterade kostnad för SFI kompletterat med 3 % ersättning för 

administration. En inskrivningsavgift om 4 849 kr tillkommer vid varje ny inskriven elev. 

Ersättningen ska räknas upp med skolindex inför varje nytt verksamhetsår med start 1:a 

januari 2020. 

Debiteringen utgår från erbjudna timmar för faktiskt antal inskrivna kursdeltagare, 

inklusive giltig frånvaro (anmäld sjukdom, anmäld vård av barn och beviljad ledighet).  

Datum 

2019-10-04 

Ärendebeteckning 

GYF 2019/0474-01.01 

Handläggare 

Caroline Johansson 

controller 

0480-451514 

caroline.johansson@gyf.se 
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Index 

Ersättningen uppdateras inför varje verksamhetsår baserat på skolindex för året. 

 

Faktura 

Faktura framställs kvartalsvis och ska ange antal fakturerade timmar per individ samt det 

ackumulerade antalet timmar individen fått i undervisning. Individ ska anges med namn, 

personnummer samt folkbokföringsort/kommun.   

 

 

 

Richard Berkeby  David Idermark  

Rektor Axel Weüdelskolan  Skolchef 
Kalmarsunds gymnasieförbund Mörbylånga kommun 
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§ 15 Dnr UN 2019/000353  

Information - Fortsatt drift av SFI 

Sammanfattning av ärendet 

Olof Engblom, rektor informerade historiskt om SFI-utbildning då vi tog hem 

utbildningen den 1 januari 2016. I dagsläget fungerar det bra med erfarna och 

behöriga lärare. Vidare presenterades syftet med utredningen att utreda 

kostnader och konsekvenser för de tre alternativen. 

1. Fortsätta med SFI i Mörbylånga och lösa finansieringen. 

2. Fortsätta SFI i Mörbylånga med annan huvudman(GYF). 

3. Avveckla SFI Mörbylånga och skicka eleverna till Kalmar. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens § 67, den 12 september 2019. 

Utredning fortsatt drift SFI, daterad 4 november 2019. 

Bilaga 1 – Utkast avtal SFI GYF, daterad 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 10 januari 2020. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen, samt ska ärendet behandlas på 

nämndens möte den 14 februari 2020. 

_____ 
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§ 67 Dnr UN 2019/000353  

Information - Fortsatt drift av SFI 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark informerar om antal elever som går på SFI och hur mycket 

personal som finns idag. Informerade även om ekonomin 2019 och prognosen 

för 2019 blir cirka -1,8 miljoner kronor.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser för 

alternativen: 

- Fortsätta med SFI i Mörbylånga och lösa finansieringen. 

- Fortsätta med SFI i Mörbylånga med annan huvudman 

(gymnasieförbundet). 

- Avveckla SFI i Mörbylånga och skicka eleverna till Kalmar.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

 

 

 




