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1 Månadsuppföljning 

Region Kalmar län ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 

ska vara ekonomiskt ansvarsfull och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga 

resursinsats. 

1.1 Ekonomiska mål 

Målområde Region Kalmar läns mål 

Ekonomi God ekonomisk hushållning 

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. God ekonomisk hushållning är att hålla beslutad 

budgetram utifrån nuvarande förutsättningar. 

1.2 Förvaltningens ekonomiska mål 

Förvaltningens/nämndens mål 

God ekonomisk hushållning 

Verksamheten ska använda erhållen budget på ett effektivt sätt, där det ekonomiska utfallet ryms i 

budget. Basenhetschef är ansvarig för sin basenhets ekonomiska utfall. 

1.3 Ekonomisk prognos  

Regionala utvecklingsförvaltningens helårsprognos tyder på att budgeterade ramar kommer att 

hållas med vad som hittills är känt. 

Förvaltningen är indelad i två förvaltningsområden, regional bildnings- och regional 

utvecklingsverksamhet. 

Det regionala utvecklingsuppdraget som den 1 januari 2019 övertagits från Regionförbundet i 

Kalmar län ingår i förvaltningsområde regional utvecklingsverksamhet. Här ingår dessutom 

kulturverksamheten som tidigare tillhört bildningsförvaltningen, och folkhälsoenheten tidigare 

utvecklingsenheten vid landstingsdirektörens stab. 

I förvaltningsområde regional bildningsverksamhet ingår förutom de fyra folkhögskolorna även 

regionbiblioteket. 

Nettokostnadsutvecklingen för regionala utvecklingsförvaltningen kan i sin helhet inte presenteras 

eftersom några jämförelsetal inte finns från tidigare år. Däremot inom tidigare 

bildningsförvaltningen finns inga tecken på större avvikelser jämfört med förra året. 

Resultat Total budget Helårsprognos 
Avvikelse 

Budget/Prognos 

10 Avgifter och 
trafikintäkter 

   

11 Såld Verksamhet -2 992 -2 992 0 

12 Erhållna bidrag -141 100 -141 100 0 

13 Övriga intäkter -21 478 -21 478 0 

Intäkter -165 570 -165 570 0 

14 Lön och 
arbetsgivaravgifter 

146 620 146 619 1 

15 Utbildning och övr 
personalkst 

2 523 2 523 0 

20 Bemanningsföretag    
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Resultat Total budget Helårsprognos 
Avvikelse 

Budget/Prognos 

Personalkostnader 149 143 149 142 1 

16 Köpt vård    

Köpt vård    

17 Läkemedel    

Läkemedel    

18 Kapitaltjänstkostnader 2 302 2 302 0 

Kapitaltjänstkostnader 2 302 2 302 0 

19 Lokalhyror 26 363 26 364 -1 

Lokalhyror 26 363 26 364 -1 

21 Köp av verksamhet 3 500 3 500 0 

22 Sjukvårdart o med 
material 

27 27 0 

23 Material och varor 9 033 9 033 0 

24 Övriga kostnader 134 924 134 924 0 

Övriga Kostnader 147 484 147 484 0 

Summa 159 722 159 722 0 
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Regionala utvecklingsnämnden godkänner delårsrapport för april 2019 för 
regionala utvecklingsförvaltningen, samt överlämnar rapporten till 
regionstyrelsen.

Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen tar fram en delårsrapport för perioden 
januari till april 2019. I rapporten redovisas uppföljning av verksamhetsmål 
och det ekonomiska läget för förvaltningen. 
Delårsrapporten efter april ska vara klar från förvaltningarna senast den 20 
maj. Därefter tar centrala ekonomi hand om helheten och sammanställer 
rapporten på regionnivå. Utifrån detta aviserades vid regionala 
utvecklingsnämndes möte den 8 mars att delårsrapporten inte kommer 
skickas ut inför mötet med nämnden den 23 maj, utan all information lämnas 
på sammanträdet. Delårsrapporten för hela regionen kommer sedan att 
föredras på regionstyrelsen den 18 juni. 

Helena Nilsson
regional utvecklingsdirektör

Bilaga
Delårsrapport april 2019, regionala utvecklingsförvaltningen
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region 
Kalmar läns mål)

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.

1.1 Delaktighet, hälsa och välbefinnande
God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation är förutsättningar 
för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt liv. Olika former av utanförskap är 
riskfaktorer för människors hälsa. Därför är insatser för att stärka den sociala sammanhållningen 
ur olika aspekter viktig. Framgångsfaktorer är tillgång till arbetstillfällen och 
kompetensförsörjning, tillgänglig digital och fysisk miljö liksom sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande insatser för en god hälsa.

Utbildning är en förutsättning för att få fler i arbete och öka andelen som söker sig till högre 
studier. Den har en stark påverkan på folkhälsan samt den sociala och ekonomiska tryggheten. 
Många länsbor har behov av komplettering för att få en grundutbildning. Regionens 
folkhögskolor har här en viktig roll. Deltagarna ska vara nöjda med sina studier och känna sig 
väl bemötta så att de rekommenderar andra att studera på folkhögskola.

Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. De regionala kulturella 
verksamheternas engagemang och närvaro i alla länets kommuner är prioriterade. Utvecklingen 
av den regionala kulturella infrastrukturen ska stärkas ytterligare med nya arbetssätt och 
samverkan.
Fokusområden
•Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas
•Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd och spets
•Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa
•Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö
•Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer

Mått Utfall Målvärde
Självskattad hälsa hos invånarna 80 %
Måttet baseras på frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” kopplat till en 
femgradig skala. Detta ger ett subjektivt mått på det generella hälsotillståndet. Måttet har 
använts sedan 1996 och är en stark prediktor för dödlighet.
Kommentar
Andelen som uppger att de har god eller mycket god hälsa har ökat något från föregående 
mätning. Nationellt är trenden att ökningen planar ut. Skillnaden mellan åldersgrupper är stor, 
äldre uppger att de har sämre hälsa än yngre.
Andel invånare i länet som använder tobak dagligen 10 %
Självrapporterat tobaksbruk, 16-84 år.
Kommentar
Andelen har minskat något från förra mätningen, för kvinnor är andelen 13% och för män 
25%. Rökningen minskar fram för allt bland unga.
Andel invånare med fysisk aktivitet 150 min/vecka 80 %
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Mått Utfall Målvärde
Självrapporterad fysisk aktivitet, minst 150 minuter per vecka 16-84 år.
Kommentar
Skillnaderna mellan könen är små, 58% för kvinnor och 57% för män.
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på 
folkhögskola

95 %

Måttet är en sammanslagning av flera mått och ger svar på elevernas totala upplevelse av 
helhetsintrycket
Kommentar
Mätningen görs i slutet av varje termin. Resultat för våren redovisas i delbokslut per augusti.
Antal besök inom regionalt kulturutbud 300 000
Antal besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern och Länsmusiken. 
Målet innebär att antalet besökare ökar med drygt 20 procent jämfört med basåret 2015.
Kommentar
Redovisat resultat gäller verksamheten 2017 och är en förbättring jämfört med 2016. Målet är 
högt satt. Förutsättningarna påverkas bland annat av Byteaterns ändrade förutsättningar i 
samband med ombyggnation. I statistiken ingår Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, 
Byteatern och Länsmusiken.

Aktiviteter
 Tobaksfritt län 2025

Strategiskt arbete för att minska tobaksbruket genom ökat stöd för att sluta med tobak, ökad 
tillgång till rökfria miljöer och fortsatt satsning på att unga inte ska börja med tobak genom 
Tobaksfri Utmaning (gymnasiet) och Tobaksfri Duo (högstadiet).
Kommentar
Tobaksfri utmaning har genomförts med workshoppar på anslutna gymnasieskolor. Utredning 
av en organisation för tobaksavvänjare för slutenvården har påbörjats inom arbetet för Nära 
vård. En pilot inför införande av Tobakshjälpen (digital tobaksavvänjning) har påbörjats på tre 
hälsocentraler. Arbetet med skapande av fler rökfria utomhusmiljöer har startats upp på nytt.

 Öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet
Strategiskt arbete för att främja hälsa genom ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande 
för länets invånare med fokus på barn och unga. Kom igång satsning som sker i intern och 
extern samverkan i länet kommer fortsätta och vidareutvecklas.
Kommentar
"Kom igång" bedrivs nu i Västervik som består av representanter från regionen, föreningslivet 
och kommunen diskuterar nuläge, behov och insatser för att få fler barn och unga med 
funktionsnedsättning i rörelse. En sammanställning har gjorts av föreningsaktiviteter, kurser 
och sommaraktiviteter som erbjuds för målgruppen och ett gemensamt utskick har gjorts. 
Sund Smart Stark Senior, samordnat, marknadsfört, kvalitetssäkrat och följt upp pågående 
kurser. En dialog förs med Västerviks kommun för uppstart i höst.

 Psykisk hälsa och suicidprevention
Strategiskt arbete med berörda aktörer för ökad psykisk hälsa hos länets invånare. Fortsatt 
arbete med suicidprevention för att uppnå det länsövergripande målet med att halvera antalet 
självmord i Kalmar län till år 2025.
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Aktiviteter
Kommentar
Standardiserat Vårdförlopp Suicidprevention-pilotprojektet har startat i norra delen av länet. 
Det innebär nya arbetssätt, remissmallar, förbättrad identifikation och uppföljning av 
suicidnära samt tydligare involvering av närstående. YAM – Youth Aware of Mental Health, 
ett suicidpreventivt och evidensbaserat skolprogram för högstadieelever som visat sig kunna 
halvera antalet suicidförsök hos unga. Representanter från fem kommuner (Nybro, Högsby, 
Kalmar, Västervik och Emmaboda) har utbildats till instruktörer.  Region Kalmar län kommer 
att ingå i referensgruppen för den nationella Stör Döden- kampanjen.

 Jämställd och jämlik hälsa genom hela livet
Strategiskt arbete med berörda aktörer för ökad jämlikhet och jämställdhet i länet samt 
förebyggande av våld i nära relationer.
Kommentar
Referensmaterial till handlingsprogrammet mot könsstympning tas nu fram. Syftet är att 
underlätta arbetet för vårdpersonal. Inom kort kommer material att läggas upp på 
samarbetsportalen med bland annat checklistor och information om patientbemötande. En 
intern arbetsgrupp med deltagare från olika delar av verksamheten har påbörjat arbetet med att 
ta fram en jämställdhetsplan för Region Kalmar län. Planen kommer att presenteras på 
regionstabens ledningsmöte i maj och beslutas efter sommaren.

 Analysera och kommunicera kompetensbehov i länet
Ta fram analyser av kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Föra dialog med länets 
lärcentra och andra utbildningsaktörer om detta för att relevanta utbildningar ska kunna 
erbjudas.
Kommentar
Ett första faktaunderlag är framtaget inom ramen för arbetet med strukturbilder som visar på 
länets regionala förutsättningar. Förslag till handlingsprogram för kompetensförsörjning är 
framtaget och ska redovisas på Regionala utvecklingsnämnden i maj för att sedan gå ut på 
remiss.

 Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022
Kultur att växa i - kulturplan Kalmar län 2022 har antagits av fullmäktige. Nya 
överenskommelser ska skrivas med regionala aktörer för att nå målen i planen.
Kommentar
Verksamhetsdialoger kring uppföljning av år 2018 och verksamheten 2019 med de regionala 
institutionerna är genomförda. Dialogerna fokuserade i år på kulturinstitutionernas 
jämställdhets- och hållbarhetsarbete. Institutionerna arbetar medvetet och aktivt med både 
jämställdhetsarbete och hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

 Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer
I samarbete med andra aktörer arbeta för en helhetssyn på sambanden mellan jord- och 
skogsbruk, besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård samt stärka invånarnas delaktighet, 
förståelse och engagemang för natur- och kulturarvet i närmiljön.
Kommentar
Ett samarbete är inlett med Länsstyrelsen i Kalmar län för att på sikt gemensamt ta fram ett 
regionalt miljökulturprogram eller kulturmiljöstrategi. Det finns ett projekt tillsammans med 
Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, länsstyrelsen, Länsmuseet, Statens Fastighetsverk och 
Kalmar slott där fokus ligger på att utveckla samverkan mellan natur- och kulturarv och 
besöksnäringen.
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Aktiviteter
 Stärka de lokala kulturarrangörerna

Lokala arrangörer är en förutsättning för att regional kultur ska kunna verka i hela länet. 
Region och kommuner samverkar för att ge stöd till studieförbund och arrangörsföreningar.
Kommentar
Frågan har varit uppe till diskussion med främst Riksteatern Kalmar län, men även med 
Kalmar läns Musikstiftelse. Det finns inga konkreta resultat ännu.

1.2 God miljö för barn och unga
En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som gör dem väl rustade 
för livet är den bästa investering en region kan göra för att uppnå hållbar utveckling. Genom att 
ta hand om barn och ungdomar på bästa sätt skapar vi förutsättningar för att de ska vilja bo kvar 
i länet eller återvända efter några år på annan ort. Framgångsfaktorer är bland annat tillgång till 
utbildning av hög kvalitet, en god hälsa och tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter.
Fokusområden
• Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt
• Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kultur-, fritids- 
och föreningsaktiviteter
• Ge barn och unga trygghet och god upplevd fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa
• Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv

Mått Utfall Målvärde
Totalt antal besök av barn och unga (0-18 år) inom regionalt 
kulturutbud

100 000

Antal besök av unga (0-18 år) hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern 
och Länsmusiken. Målet motsvarar fyra besök per år och barn.
Kommentar
Statistiken avser 2017 och visar besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, 
Byteatern och Kalmar läns museum. Resultatet är en minskning jämfört med 2016. En viktig 
orsak är att Byteatern tagit emot färre besökare eftersom de saknar spellokal. Målet är högt 
satt och får ses på lång sikt.
Barn och ungas deltagande inom regionalt kulturutbud 
fördelat per kommun (barn och unga, 0-18 år)

2

Mätning av barn och ungas möte med regional kultur, med målet att alla ska delta i minst 2 
aktiviteter oavsett ålder och kommun.
Kommentar
Sex av länets kommuner nådde målvärdet med två aktiviteter per elev. En kommun hade färre 
än en kulturaktivitet per barn. Resultatet med 1,89 kulturprogram är ett genomsnittligt värde 
för länet och gäller barn och unga, 3-15 år.

Aktiviteter
 Medverka till kommunala planer för kultur i skolan

Ge stöd till kommunerna i arbetet med planer för kultur i skolan med utgångspunkt från 
Relevant.
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Aktiviteter
Kommentar
Ett förslag till kulturgaranti för skolelever och modell för samverkan med kommunerna är 
framtaget och ska behandlas politiskt i länet.

 Förbättra och samordna folkbibliotekens läslustaktiviteter
Genomförande av olika läslustaktiviteter i samarbete med bibliotek och barnhälsovård. 
Kompetenshöjande insatser för barn- och skolbibliotekarier.

 Arbete för god hälsa bland barn och unga
Genomföra olika aktiviteter såsom att utbilda YAM (Youth Aware of Mental Health) 
instruktörer och implementera metoden på utvalda högstadieskolor i länet, Kom-igång-
aktiviteter för mer rörelse och minskat stillasittande för barn och unga i skolan kopplat till 
föreningsliv, samt fortsatt arbete med Tobaksfri utmaning (en metod för tobaksfrihet för 
gymnasieungdomar).
Kommentar
Olika aktiviteter för att stärka hälsan bland barn och unga är genomförda såsom att utbilda 
YAM (Youth Aware of Mental Health) instruktörer och implementera metoden på utvalda 
högstadieskolor i länet, Kom-igång-aktiviteter för mer rörelse och minskat stillasittande för 
barn och unga i skolan kopplat till föreningsliv, samt fortsatt arbete med Tobaksfri utmaning, 
en metod för tobaksfrihet för gymnasieungdomar. En miljöhälsoenkät är utskickad till 
målsman för barn 6 månader, 4 och 10 år.
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2 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(Region Kalmar läns mål)

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet.

2.1 Hållbar samhällsplanering
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik 
region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi nyttjar våra naturgivna 
förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större arbetsmarknadsregioner. 
Framgångsfaktorer är bland annat ökad samverkan i den fysiska samhällsplaneringen för att 
förbättra pendlingsmöjligheter, godstransporter samt bidra till förbättrad digital kommunikation 
i hela länet liksom en miljö i balans.
Fokusområden
• Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods
• Möjliggöra digital kommunikation i hela länet
• Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång
• Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat
• Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen
• Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart

Mått Utfall Målvärde
Antal strukturbilder 25
Strukturbilder framtagna för hela länet inom områdena befolkning, utbildning och arbete, 
pendling och markanvändning.
Kommentar
Under första tertialet 2019 har 20 strukturbilder publicerats på regionens hemsida.

Aktiviteter
 Ta fram regionala strukturbilder

Etablera ett samarbete med kommunerna inom fysisk samhällsplanering och analys om 
strukturbilder för att ge en samlad kunskapsbild av regionala rumsliga strukturer, samband 
och relationer som har betydelse för den regionala utvecklingen.
Kommentar
Under första tertialet 2019 har 20 strukturbilder publicerats på regionens hemsida under temat 
"Fakta Kalmar län". Strukturbilderna publiceras områdesvis. Hittills har bilder om befolkning 
samt arbete och näringsliv. Kommande områden som ska publicera är utbildning, pendling 
och markanvändning.

 19/07 - Utreda en länsgemensam finansieringsmodell för att påskynda utbyggnaden 
av bredband i länet
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Aktiviteter
Kommentar
Regionalt pågår en kartläggning tillsammans med kommunerna (uppdraget från 
länsberedningen). Den ska rapporteras den 5 juni. Den omfattar aktuell utbyggnad och 
planerade utbyggnadsprojekt. Inom Regionsamverkan Sydsverige pågår dialog om innehåll i 
en samverkan mellan regionerna.  Förslaget till en samverkan rapporteras till styrelsen och 
beslut fattas i mitten av maj. Målsättningen är att uppdraget ska redovisas senast i december 
2019.

 19/08 - Redovisa ett underlag för prioriteringar i länet inför diskussioner med staten 
om infrastruktursatsningar i sydostregionen
Kommentar
Det finns ett utkast till handlingsprogram för infrastruktur. Det genomförs nu besök i länets 
kommuner där kommunpolitiker, presidiet för Regionala utvecklingsnämnden och 
tjänstepersoner från respektive organisation samt representanter för Kalmar Länstrafik. Vid 
besöken förs dialog om insatser och prioriteringar. Handlingsprogrammet kommer sedan att 
fungera som underlag för prioriteringar i länet.

 19/14 - Redovisa ett förslag till en samverkan med flygplatsen i Kalmar för att stärka 
infrastrukturen och samtidigt gynna kopplingen mellan flyg, tåg och buss
Under flera år har samverkan skett mellan Landstinget/Regionförbundet med Kalmar och 
Ölands Airport. Detta samarbete ska utvecklas, begreppet att verka och bo i Kalmar län ska 
inte vara ett kommunikativt hinder för invånarna. Genom samverkan med Kalmar Ölands 
Airport ska kollektivtrafiken vävas samman för buss – tåg – flyg – färja.
Kommentar
Uppdraget om flygplatsen är beroende av vad Kalmar kommun beslutar kring 
centralstationens placering. Vi följer därför kommunens utredning. Dessutom finns förslag på 
åtgärder i handlingsplanen för infrastruktur (se uppdrag 19/08).

 Förslag till mål och mått för det regionala utvecklingsarbetet inför kommande 
regionplan
Följa arbetet som pågår på nationell nivå.
Kommentar
Förslag till mål och mått har tagits fram i dialog med Regionstabens ekonomienhet inom 
följande områden: Invånare 20-64 år med minst gymnasial utbildning (social hållbarhet), 
Tillgång till bredband (social hållbarhet), Förvärvsfrekvens (ekonomisk hållbarhet). För 
närvarande pågår en dialog mellan förvaltning, regionstab och politiker.

 Arbeta för en fossilbränslefri region
Samordna genomförandet av handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region.
Kommentar
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region har varit ute på remiss i länet och 
behandlas på Regionala utvecklingsnämnden i maj.

 Ta fram förslag till handlingsprogram för transportinfrastruktur
En tydlig och sammanhållen bild av länets prioriteringar vad gäller transportinfrastruktur, 
samt hur satsningarna ska bidra till den regionala utvecklingen. Ska tydliggöra Kalmar läns 
prioriteringar i dialogen med staten samt i samarbetet med Sydsverige och Östergötland.
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Aktiviteter
Kommentar
Det finns ett utkast till handlingsprogram för infrastruktur. Det genomförs nu besök i länets 
kommuner där kommunpolitiker, presidiet för Regionala utvecklingsnämnden och 
tjänstepersoner från respektive organisation samt representanter för Kalmar Länstrafik. Vid 
besöken förs dialog om insatser och prioriteringar. Handlingsprogrammet kommer sedan att 
fungera som underlag för prioriteringar i länet.

 Uppdatera Regionalt serviceprogram för Kalmar län
Regeringen har uppdragit åt alla län/regioner att ta fram regionala serviceprogram som ska 
gälla under perioden 2014-2018 och ska uppdateras under 2019.
Kommentar
Arbetet är igång sedan någon månad och som ett första insats tas ett analysunderlag fram med 
koppling till arbetet med Strukturbilder Kalmar län. Analysunderlaget ska presenteras vid en 
workshop i maj där kommunala planerare tillsammans med landsbygdutvecklare ska få ett 
kunskapsunderlag och föra dialog för att få fram samverkansområden och prioriterad bland 
dessa som ett underlag för nästa steg. Ett underlag i form av ett utkast till ny serviceplan ska 
vara klart innan sommaren 2019 för skickas på remiss under hösten.

2.2 Stärkt konkurrenskraft
Ett dynamiskt näringsliv och konkurrenskraftiga företag är förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar tillväxt i regionen. Det regionala näringslivet är inne i en stor omställning där 
globaliseringen och den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna. Framgångsfaktorer 
handlar om att ta tillvara på idéer och innovationer, en väl fungerande och mindre segregerad 
arbetsmarknad och effektiv kompetensförsörjning och att näringslivet får tillgång till ny teknik 
samt forskning och utveckling. För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bättre 
förutsättningar för fler nya och växande företag. Här är kultur och kreativitet en viktig resurs. 
Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda handlar om att 
tänka och skapa nytt. Det leder till nya idéer och infallsvinklar, vilket är en bra grogrund för 
starkare innovationskraft.

Regionens folkhögskolor ska bidra till att öka bildnings- och utbildningsnivån och rikta sig till 
en mångfald av människor i länet. Det ska finnas att brett utbud av kurser, både allmänna 
behörighetsgivande samt profilkurser såsom yrkesutbildningar och YH-utbildningar. Kurserna 
ska bidra till integration, ge behörighet och motivera till högre studier samt korta vägen till 
arbete.

Regionbiblioteket ska stärka folkbiblioteken i kommunerna genom att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet.
Fokusområden
• Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning
• Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer integrerad arbetsmarknad
• Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen
• Skapa ett innovativt och kreativt klimat
• Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin

Mått Utfall Målvärde
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Mått Utfall Målvärde
Andel studerande som uppnår allmän behörighet på 
folkhögskolornas allmänna kurser

75 %

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till 
tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper 
motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen.
Kommentar
Resultat redovisas i delbokslut per augusti.
Jobb efter avslutad yrkesutbildning på regionens 
folkhögskolor

95 % 90 %

Andel studerande vid yrkesutbildningarna som har arbete inom 6 mån.
Kommentar
Mätningen gäller studerande som avslutade yrkesutbildning på folkhögskola våren 2018. 
Uppföljningen görs ett halvår efter avslutad utbildning. Resultatet är högt och över uppsatt 
mål. Högst värde uppvisar utbildning till medicinska sekreterare där 100 % arbetade i yrket 
efter ett halvår.
"Uppväxlingsgrad" för den andel av regionala tillväxtmedel 
som avsatts för projektstöd

3 ggr

Regionala projektmedel får maximalt uppgå till 50 % av den totala finansieringen i ett enskilt 
projektbeslut. Målsättningen är dock att andelen ska vara lägre och att projekten ska kunna 
attrahera annan nationell eller internationell finansiering.
Andel aktiva innovationsaktörer i samverkan 90 %
Det behöver finnas en hög grad av samsyn och samarbete om innovationsfrågorna i länet. 
Minst 90 % av innovationsaktörerna i länet ska involveras i detta samarbete.
Antal företag inom besöksnäringen som fått del av 
affärsutvecklings- eller produktutvecklingsinsatser

80

Cirka 80 företag inom besöksnäringen ska under året få stöd vad gäller affärsutveckling eller 
produktutveckling.
Antal företag som får stöd via Smålands Shanghai-kontor 40
Cirka 40 företag ska under året få stöd genom Smålands Shanghai-kontor.

Aktiviteter
 Synliggöra tillgängliga externa projektmedel

För att växla upp de regionala projektmedlen och kunna finansiera viktiga utvecklingsprojekt i 
länet ska Regionen arbeta för att dra nytta av externa projektmedel, både nationella och EU-
medel.
Kommentar
Den 23 januari arrangerades ett informationsmöte för att marknadsföra tillgängliga EU-medel 
inom regionala och sociala fonden i programområdet Småland och Öarna. Arrangemanget 
gjordes i samverkan med Tillväxtverket i Jönköping och Svenska ESF-rådet. Insatsen 
resulterade i fyra ansökningar från aktörer i länet till aktuell utlysning inom regionala fonden 
och motsvarande fyra ansökningar till sociala fonden vid stoppdatum i mars.
Kunskapsöverföring har också startat tillsammans med Linneuniversitetets externa relationer 
och Grants office för att öka kunskapen kring finansieringskällor med koppling till forskning.
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Aktiviteter
 Samordna och driva ett innovationsnätverk och ett innovationsråd i länet

Kommentar
Innovationsnätverket, som ombildades vid årsskiftet, har hittills genomfört två möten under 
årets första månader. I nätverket finns de aktörer som arbetar med innovationsfrågor och 
kommunernas näringslivsfrågor. I det pågående arbetet med att ta fram en strategi för smart 
specialisering kommer innovationsnätverket fungera som referensgrupp.
Sedan årsskiftet finns också ett ombildat Innovationsråd Kalmar län som består av följande 
aktörer; Almi, Linneuniversitetet, RISE och Region Kalmar län. Ett första möte i gruppen 
ägde rum den 26 mars då två innovationsärenden presenterades och diskuterades. Syftet med 
dessa möten är att få samsyn och en gemensam hantering av innovativa idéer i länet och 
gemensamt komma fram till en rekommendation kring fortsatt stöd till aktuellt ärende.

 19/04 - Redovisa ett förslag till strategi för smart specialisering
Kommentar
Arbetet är påbörjat och innovationsnätverket kommer att fungera som referensgrupp. Arbetet 
redovisas löpande vid Regionala utvecklingsnämndens möten under året. Tidplan: Förslag 
hantering i nämnden: förslag till process 23 maj, förslag till mål och prioriteringar 13 
september, förslag till handlingsplan för beslut 6 november och remissrunda i länet därefter. 
Beslut planeras att fattas under första halvåret 2020 i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.

 19/05 - Utreda förutsättningarna för att skapa ett e-hälsokluster i Kalmar län
Kommentar
En långsiktig satsning är påbörjad där ett första steg är ett projekt med finansiering från 
regionala fonden samt 1:1 medel. Beslut om EU medel fattas i juni. Region Kalmar län är 
uppdragsgivare och Kalmar Sciencepark genomförare i samverkan med Linneuniversitet.

 19/06 - I samverkan med andra aktörer utreda förutsättningarna för Matens hus, ett 
koncept som lyfter fram och sammanför lokala matproducenter
Kommentar
En ansökan till EUs regionalfond om medel till en förstudie för att utreda möjligheterna till ett 
Matens hus skickades in i maj. Beslut om ansökan meddelas troligen i september.

 19/09 - Under planperioden redovisa ett handlingsprogram för länets 
kompetensförsörjning
Kommentar
Förslag kommer att redovisas på Regionala utvecklingsnämnden i maj, för att sedan gå ut på 
remiss. Remisstiden är mellan juni och till mitten av oktober.

 19/10 - Utreda införande ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken inom 
länet
Under de närmaste tio åren kommer behovet av nya bussförare att vara mycket stort. 
Befintliga utbildningsvägar kommer inte att räcka till. Därför krävs det gemensamma krafttag 
och stöd till branschen för att behovet ska kunna fyllas.
Kommentar
Kontakt är tagen med Kalmar länstrafik som liksom regionala utvecklingsförvaltningen utsett 
personer till utredningsuppdraget.

 Samverkan med länets YH-anordnare
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Aktiviteter
Kommentar
Ett möte med länets YH-anordnare ägde rum den 8 maj, där inriktning och upplägg för den 
framtida samverkan diskuterades. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer på besök till 
länet den 23 maj. Insatser för att öka möjligheterna till fler YH-utbildningar i länet är 
planerade i det nya handlingsprogrammet för kompetensförsörjning.

 Stödja utvecklingen inom livsmedelssektorn, skog- och trä, glas samt besöksnäringen
Det sker genom deltagande i arbetet med strategierna för de områden där det finns och dels 
genom ett nära samarbete med universitet och forskningsinstitut.
Kommentar
Ett fortsättningsprojekt är inlämnat för Livsmedel 2.0 för att fortsatta arbeta med och stödja 
livsmedelssektorn. Regionala utvecklingsförvaltningen deltar i Smart housing Småland. 
Arbetet med att genomföra Skogs- och trästrategierna tillsammans med övriga regioner och 
länsstyrelserna i Smålandslänen pågår. Under våren 2019 har en gemensam samordnare för 
detta arbete nu utsetts. För glas pågår planering för en internationell konferens 2020 i 
samarbete med Glass Art Society (GAS) och Region Kronoberg. För besöksnäringen 
fortsätter affärsutvecklingsprojektet, med bland annat inriktning på cykling, och gemensam 
internationell marknadsföring för aktörerna i länet.

 Samordna och driva genomförandet av Regionala digitala agendan
Den regionala digitala agendan är ett handlingsprogram under länets regionala 
utvecklingsstrategi.
Kommentar
Handlingsplanen för den digitala agendan är precis antagen och arbete har påbörjats. 
Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att inrätta en styrgrupp med två representanter 
från nämnden, två politiker från Kommunförbundet, samt en representant vardera från 
Linnéuniversitetet och näringslivet. Arbetsgrupper har bildats för insatserna om digital 
kompetens i offentlig sektor och ökad jämställdhet på IT-utbildningar. En ansökan om 
kompetenskluster e-hälsa Kalmar län är inskickad. Insatserna inom e-utveckling kommer att 
ingå i läns-IT-rådets verksamhetsplan för 2019-2020.

 Stödja näringslivets exportmöjligheter
Stödja näringslivets exportmöjligheter genom Smålands Shanghai-kontor och 
Exportsamverkan Kalmar län genom rådgivning och deltagande i mässor.
Kommentar
Projektet Shanghai-kontoret stödjer företag som vill ha kontakter med Kina, genom 
företagsbesök och deltagande i mässor. Besök har genomförts vid Beijing Wood Construction 
Fair där Svenskt Trä och svenska träföretag ställer ut. En grupp kinesiska köpare av trävaror 
har gjort en affärsresa till Småland. Deltagande i Visit Swedens Travel Forum i Beijing som 
är en del av en större satsning hos Visit Sweden i Kina genom hela 2019, där man främjar 
skräddarsydda reseprodukter i Sverige.
I det nationella uppdraget att skapa regional exportsamverkan har Almi Kalmar län övertagit 
ansvaret för att hålla ihop arbetet i vårt län. Regionen och övriga aktörer såsom Business 
Sweden, Exportkreditnämnden, Eneterprise Europe network deltar i arbetet även 
fortsättningsvis.

 Utveckling av regionalt företagsstöd
Fortsatt arbete med att utveckla de regionala företagsstöden avseende underrepresenterade 
gruppers deltagande samt bättre samverkan med övriga aktörer i stödsystemet.
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Aktiviteter
Kommentar
Under årets första månader har samtliga kommuner och övriga företagsfrämjande aktörer 
besökts för att föra dialog och informera om företagsstöd med syftet att skapa en effektivare 
hantering och bättre samverkan. I mars lanserades ett nytt stöd, så kallat mikrostöd, på 
maximalt 30 000 kr för mindre investeringar i nystartade företag. Under våren har också ett 
nationellt arbete påbörjats där vi deltar för att utveckla handläggarsystemet och 
ansökningsförfarandet som görs i ett nytt digitalt system, Nyps 2020.

 Policypåverkan i Bryssel
Verksamheten ska vara aktiv i nätverk och skapa kontaktytor för att påverka på policynivå 
inom det europeiska samarbetet inom minst två tematiska områden, exempelvis vatten, 
livsmedel och ungdomsfrågor. Regionens kontor i Bryssel, Småland Blekinge Halland - South 
Sweden, bevakar och arbetar med dessa frågor.
Kommentar
På Brysselnivån pågår under våren ett intensivt arbete kring kommande programperiod 2021-
2027 som leder till viktig informationsinhämtning och möjlighet att påverka på olika sätt 
genom vårt gemensamma kontor och i samverkan med övriga regioner.

 Stödja utveckling av kulturella kreativa företag
Arbeta tvärsektoriellt för att stärka företagande inom kulturella näringar.
Kommentar
Ett projekt för att stödja utvecklingen av kulturella kreativa näringar pågår tillsammans med 
regionerna i Sydsverige och avslutas med en stor konferens i maj. Planering för det fortsatta 
arbetet pågår tillsammans med kommunernas turistchefer och näringslivschefer.

 Genomföra översyn av Regionens framtida utvecklingsarbete med besöksnäringen
Undersöka förutsättningarna för framtida organisation av det strategiska utvecklingsarbetet 
inom besöksnäringen.
Kommentar
Diskussioner har påbörjats inom regionala utvecklingsförvaltningen samt att det har 
genomförts workshops i kommunerna i syfte att diskutera kommunernas roll i arbetet med 
utvecklingen av besöksnäringen. På regionala utvecklingsnämndens möte i september 
kommer diskussion inledas om regionens fortsatta roll i arbetet.

 Stödja besöksnäringens utvecklingsarbete inom produkt-, affärs- och 
marknadsutveckling
Arbeta med och införa modeller för hållbar affärs- och produktutveckling inom 
besöksnäringen, samt genomföra gemensam internationell marknadsföring på utvalda 
marknader.
Kommentar
Besöksnäringens utvecklingsarbete stöds genom projekten för affärsutveckling respektive 
internationell marknadsföring. Affärsutveckling sker genom företagsbesök av vår 
affärsutvecklare som gör en inventering, samt att vi erbjuder affärsutvecklingsprocessen 
Kurbits och använder oss av Swedish Welcome metoden. Marknadsutvecklingen sker efter 
framtagen marknadsplan och där vi framförallt arbetar med PR och kampanjer tillsammans 
med Visit Sweden.

 Förbättra folkbibliotekens digitala samverkan och stärka infrastrukturen
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Aktiviteter
Förbättra den digitala samverkan mellan länets folkbibliotek samt förbättra 
bibliotekspersonalens digitala kompetens. Undersöka möjligheterna till fördjupad 
bibliotekssamverkan.
Kommentar
Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att under 2018-2020 nationellt samordna 
och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och 
utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna 
samordnar utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning. Under 
våren genomförde regionbiblioteket fyra utbildningstillfällen i länet inom området Medie- och 
informationskunnighet (MIK). MIK handlar om att: förstå mediers roll i samhället. kunna 
finna, analysera och kritiskt värdera information. Totalt deltog ca 130 personer.
För att stärka ledarskapet på biblioteken har regionbiblioteket genomfört fortbildning för 
bibliotekschefer i att leda förändringsarbete.

 Förbättra biblioteksservice till prioriterade grupper
Prioriteringar enligt bibliotekslagen är funktionsvariationer, nationella minoriteter, annat 
modersmål än svenska, lättläst svenska samt barn och unga.
Kommentar
Regionbiblioteket har tillsammans med kommunbiblioteken arbetat fram ett förslag till 
strategi för hur biblioteken kan stärka de nationella minoriteternas rättigheter. 
Biblioteksutvecklaren vid regionbiblioteket ingår nu i nationellt nätverk för frågor som rör 
nationella minoriteter och som leds av Statens kulturråd.
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3 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar 
läns mål)

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och 
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade 
medarbetare.

3.1 Attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser
Förvaltningen ska ha attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser där rätt 
kompetens finns för verksamheternas behov och uppdrag.

Mått Utfall Målvärde
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 %
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron.
Kommentar
Regionala utvecklingsförvaltningens totala sjukfrånvaro ligger under regionens målvärde. 
Områden inom förvaltningen som har en något högre sjukfrånvaro kommer att analyseras.
 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet 
över att arbeta i Region Kalmar län

75 
(indexvärde

)
Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät.
Kommentar
Ny mätning sker i medarbetarenkäten som genomförs i september 2019.
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, 
ledarskap och styrning

80 
(indexvärde

)
En enkät som mäter Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) innehåller nio frågeställningar, 
i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemanget. Syftet med 
enkäten är att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan 
medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi. Enkäten ska även ge underlag för 
styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka 
medarbetarengagemanget.
Kommentar
Ny mätning sker i medarbetarenkäten som genomförs i september 2019.

Aktiviteter
 Alla chefer ska gå chefsintroduktion, gröna kort-utbildning
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Aktiviteter
Kommentar
Chefsutbildningen Gröna kortet riktar sig till samtliga chefer i Region Kalmar län. 
Utbildningen består av flera olika avsnitt för att utveckla deltagarnas chefs- och 
ledarkompetens i rollen som chef och ledare. Den utgår från Regionens chefs- och 
ledarstrategi och Chefsriktlinjens intentioner. Utbildningen består av sju kursavsnitt som rör 
chefs- och ledarskapet och dess olika ansvarsdelar. Planen är att förvaltningens nya chefer ska 
påbörja denna utbildning under året. Anmälan görs individuellt via Kompetensprotalen.

 Alla nya medarbetare ska genomgå ett introduktionsprogram
Kommentar
Introduktionsinsatser har genomförts för nya medarbetare i anslutning till 
verksamhetsövergången från Regionförbundet i Kalmar län. Målet med introduktionen har 
varit att underlätta för medarbetarna att snabbt komma in i de nya förutsättningarna i jobbet, 
känna trivsel och delaktighet i den nya organisationen. Regionstabens HR-enhet har bistått 
med att koordinera internutbildningarna, vilka har genomförts inom följande områden:

 Ekonomi/logistik (Raindance) – fakturahantering, inköpsprocess, attestregler och 
beställningsmodul

 HR – Kom & gå och Heroma självservice
 HR – Heroma chef
 Löneservice – hantering av reseräkningar
 IT – VPN, felanmälan och IT-support, IT-beställning (Portal)
 Kommunikation – Intranät (Navet), mallar, beställning tryck och layoutverktyg
 Kansli – Ärendehanteringssystem (Evolution)
 Upphandling – hantering av inköp/upphandling och avtal

 Förvaltningsrådet ska gå utbildning i Dialog och samrådsavtalet, arbetsgivare och 
fackliga företrädare tillsammans
Kommentar
I samråd med de fackliga företrädarna i förvaltningsrådet, har beslut fattats om att chefer och 
rådets fackliga företrädare gemensamt ska gå en internutbildning i systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Syftet är att skapa en god förståelse för och gemensam bild av hur 
samverkan och ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete mellan arbetsgivare, 
skyddsombud och fackliga företrädare bör fungera. Målet är att konkretisera hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i förvaltningen och i de olika samverkansråden. 
Utbildningen kommer att genomföras i september.

 Förbättringsarbete (Varje dag lite bättre) drivs på varje arbetsplats
Kommentar
Ett kvalitetsarbete ska bedrivas på förvaltningens samtliga arbetsplatser enligt Region Kalmar 
läns styrmodell och strategin ”Varje dag lite bättre - kraften hos många!”. Viktiga delar är här 
förbättrings-, innovations- och värdegrundsarbete samt process- och kundorintering. 
Förvaltningens ledningsgrupp kommer att ha kvalitetsarbete som tema vid mötet i juni och i 
anslutning till det planera det fortsatta arbetet.
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (Region Kalmar läns mål)
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs ska 
vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med lägsta 
möjliga resursinsats.

4.1 Prognos drift
Regionala utvecklingsförvaltningens helårsprognos tyder på att budgeterade ramar kommer att 
hållas med vad som hittills är känt. Dock finns vissa orosmoln inom bildningsverksamheten.
Det regionala utvecklingsuppdraget som den 1 januari 2019 övertagits från Regionförbundet i 
Kalmar län ingår i förvaltningsområde regional utvecklingsverksamhet. Här ingår dessutom 
kulturverksamheten som tidigare tillhört bildningsförvaltningen och folkhälsoenheten, tidigare 
utvecklingsenheten vid landstingsdirektörens stab.
I förvaltningsområde regional bildningsverksamhet ingår förutom de fyra folkhögskolorna även 
regionbiblioteket.
Antalet ansökningar till våra utbildningar har en tendens att minska på tre av skolorna vilket 
genererar mindre statsbidrag och mindre intäkter för kost och boende. Etableringskurserna för 
nyanlända som bedrivits i samverkan med arbetsförmedlingen har i princip upphört vilket också 
påverkar intäkterna. Detta påverkar nettokostnadsutvecklingen i negativ riktning.
Ölands folkhögskola har däremot en större verksamhetsvolym än våren 2018, fler kurser och 
fler deltagare vilket genererar en högre lönekostnad. Skolorna som har och står inför ytterligare 
stora pensionsavgångar får vid rekryteringstillfällena erbjuda helt andra ingångslöner än tidigare 
för att få tjänsterna tillsatta. Detta påverkar också nettokostnadsutvecklingen i negativ riktning i 
jämförelse mot tidigare år.
Nettokostnadsutvecklingen för regionala utvecklingsförvaltningen kan i sin helhet inte 
presenteras eftersom några jämförelsetal från tidigare år inte finns.

4.2 Prognos investeringar
Förvaltningen avser att hålla budgeterad investeringsram.

4.3 Prognosrapport

Resultat Total budget Helårsprognos Avvikelse 
Budget/Prognos

10 Avgifter och 
trafikintäkter
11 Såld Verksamhet -2 992 -2 992 0
12 Erhållna bidrag -141 100 -141 100 0
13 Övriga intäkter -21 478 -21 478 0
Intäkter -165 570 -165 570 0
14 Lön och 
arbetsgivaravgifter

146 620 146 619 1

15 Utbildning och övr 
personalkst

2 523 2 523 0
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Resultat Total budget Helårsprognos Avvikelse 
Budget/Prognos

20 
Bemanningsföretag
Personalkostnader 149 143 149 142 1
16 Köpt vård 0 0 0
Köpt vård 0 0 0
17 Läkemedel 0 0 0
Läkemedel 0 0 0
18 
Kapitaltjänstkostnade
r

2 302 2 302 0

Kapitaltjänstkostna
der

2 302 2 302 0

19 Lokalhyror 26 363 26 364 -1
Lokalhyror 26 363 26 364 -1
21 Köp av 
verksamhet

3 500 3 500 0

22 Sjukvårdart o med 
material

27 27 0

23 Material och varor 9 033 9 033 0
24 Övriga kostnader 134 924 134 924 0
Övriga Kostnader 147 484 147 484 0
Summa 159 722 159 722 0

4.4 God ekonomisk hushållning
Verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt. God ekonomisk hushållning är att hålla beslutad 
budgetram utifrån nuvarande förutsättningar.

Kommentar

I total budget och helårsprognos som uppgår till 159 722 tkr ingår internhyror och 
kapitaltjänstkostnader. Dessa interna kostnader ingår däremot inte i beslutad budgetram på 
136 900 tkr enligt regionplan, varför budget och prognos i prognosrapporten skiljer sig från 
målvärdet i måttet på god ekonomisk hushållning.

Mått Utfall Målvärde
Budget hålls 136 900 tkr
Verksamheten ska använda erhållen budget på ett effektivt sätt, där det ekonomiska utfallet 
ryms i budget. Basenhetschef är ansvarig för sin basenhets ekonomiska utfall.
Kommentar
Prognosen för förvaltningen är att budgetramarna hålls.

Aktiviteter
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Aktiviteter
 Utveckla budget och uppföljning

Utveckla budget och uppföljning anpassat till ny ekonomisk styrmodell utifrån gällande 
förutsättningar som ny verksamhet i Region Kalmar län.
Kommentar
Arbetet med att utveckla och anpassa budget och uppföljning till gällande förutsättningar 
pågår parallellt med löpande verksamhet, och kommer att intensifieras under hösten.
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Regional utvecklingsförvaltning
  

Regionala utvecklingsnämnden

Delegering av godkännande av ekonomiska rapporter

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till nämndens presidium att 
godkänna och överlämna ekonomiska rapporter till regionstyrelsen i de fall 
nämnden inte hinner behandla dem. 
Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt regionala utvecklingsdirektören 
att komplettera delegationsordningen med ovanstående. 

Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltning tar under året fram ett antal ekonomiska 
rapporter. Under året redovisas dessutom två delårsrapporter och en 
årsrapport. 
Motsvarande ekonomiska redovisningar ges även till regionstyrelsen. Innan 
rapporterna redovisas i styrelsen ska nämnden godkänna dem. Då 
regionstyrelsen sammanträder mer frekvent än regionala 
utvecklingsnämnden behöver de ekonomiska rapporterna från regionala 
utvecklingsförvaltningen på något sätt hanteras av nämnden. Därför föreslås 
nämnden delegera till presidiet att godkänna och överlämna de ekonomiska 
rapporter som ska till regionstyrelsen i de fall då de inte hinner behandlas av 
nämnden. Rapporterna anmäls alltid vid nästkommande nämndsmöte. 

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Ulrika Cederholm
regionsekreterare
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Regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag om översyn och uppdatering av riktlinjer för 
organisationsstöd

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att se över och uppdatera samtliga riktlinjer för organisationsstöd 
inom sitt ansvarsområde.

Bakgrund
Enligt reglementet för regionala utvecklingsnämnden står det att nämnden 
inom sitt ansvarsområde beslutar om organisationsstöd till:

 ungdomsorganisationer

 studieförbund

 idrottsförbund

 pensionärsorganisationer

 funktionshinderorganisationer 

 med flera i enlighet med gällande riktlinjer.
Inom Landstinget i Kalmar län var ansvar för utdelning av stöd fördelat på 
flera olika enheter. 

Det aktuella uppdraget syftar till att processen för samtliga ovannämnda stöd 
hanteras på så lika sätt som möjligt. 

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Ulrika Cederholm
regionsekreterare

Bilagor
1. Organisationsstöd 2018, pensionärsorg, brottsofferjour, nykterhet 
2. Organisationsstöd 2018, folkbildning, idrott, ungdomsorganisationer



Del 1 utgör ett förskott som baseras på hälften av föregående års anslag och utbetalas i början  
Del 2 avser slutliga regleringen och betalas ut efter halvårsskiftet efter indexuppräkningar.
Pensionärsorganisationer fördelas proportionellt efter antalet medlemmar i respektive organisat            

2018
Del 1+2

Hela Människan i Kalmar län 34 652
IOGT-NTO, Kalmar län 19 346
Sällskapet Länkarna, Västervik 14 989

68 987 Nykterhetsföreningar

BOJ södra Kalmar län 71 217
BOJ mellersta Kalmar län 24 448
BOJ norra Kalmar län 31 888

127 553 Brottsofferjourer

PRO 291 908
RPG 10 905
SKPF 102 773
SPF 220 994

626 580 Pensionärsorganisationer

823 120



Regionalt Utbet 20180110 Utbet 20180702
bidrag för 1:a halvåret för 2:ra halvåret
2018(kr)

Organisationsbidrag
Folkbildningsorganisationer
ABF Östra Småland-Öland 1 631 504 882 000 749 504
Folkuniversitetet 1 534 832 572 000 962 832
Studieförbundet Bilda Sydöst 491 386 353 000 138 386
Medborgarskolan Region Öst 178 000 178 000 0
NBV Sydost 3 488 110 1 382 000 2 106 110
Sensus Östergötland - Norra Småland 340 000 Se brev från Sensus om sammanslagning!
Sensus Småland-Öland 1 260 663 324 000 596 663
Studiefrämjandet Småland-Gotland 524 127 326 000 198 127
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län 1 384 378 647 000 737 378
Samverkan med handikapporganisationer 1 000 000 206 905,00

Idrottsorganisationer
Smålands Idrottsförbund 2 194 670 1 060 000 1 134 670
SISU Idrottsutbildarna 1 417 330 685 000 732 330

Regionala ungdomsorganisationer
Svenska kyrkans unga Växjö stift 31 336 24 000 7 336
Svenska kyrkans unga Linköping stift 26 925 16 000 10 925
Equmenia region öst 71 856 43 000 28 856
Pingst Ung 76 629 33 000 43 629
Dacke scoutdistrikt 120 835 53 000 67 835
Nordöstra götalands scoutdistrikt 40 608 18 000 22 608
Ungdomens Nykterhetsförbund 103 917 44 000 59 917
Nykterhetsrörelsens scoutförbund 77 512 36 000 41 512
Riksförbundet Unga Musikanter RUM 258 900 133 000 125 900
KFUK-KFUMs Smålandsregion 38 000 38 000 0
Friluftsfrämjandet Region Öst 92 518 44 000 48 518
Kalmar läns elevkårer 329 519 132 000 197 519
Smålands Schackförbund 236 445 85 000 151 445
Sverok Kalmar Blekinge 61 000 61 000 0

Kalmar läns FUB-förbund 20 000 10 000 10 000
Unga synskadade Småland-Blekinge 20 000 10 000 10 000

KUMULUS / Action 100 000 50 000 50 000
16 811 000 7 579 000 8 438 905



2019-05-21

Utbetalning av bidrag till studieförbund i juli 2019 efter justering av bidragsfördelningen 2018

Revidering av NBV:s redovisning av studietimmar år 2016 och 2017 innebär
att NBV Sydost fått 877 218 kronor för mycket i bidrag år 2018
Justeringen av bidraget görs vid bidragsutbetalningen som görs i juli 2019

Studieförbund Bidrag 2019 Justering 2018 Att utbetala 2019 Utbetalt i januari Återstår att utbetala i juli-19
ABF Östra Småland Öland 1 818 991 202 729 2 021 720 816 000 1 205 720
Studieförbundet Bilda Sydöst 537 864 65 046 602 910 246 000 356 910
Folkuniversitetet Syd 1 365 393 203 170 1 568 563 768 000 800 563
Medborgarskolan Region Öst 528 771 0 528 771 0 528 771
NBV Sydost 2 743 723 -877 218 1 866 505 1 745 000 121 505
Sensus studieförbund Östra Götaland 1 404 687 166 877 1 571 564 631 000 940 564
Studiefrämjandet Småland-Gotland 568 275 69 380 637 655 263 000 374 655
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län 1 617 858 170 016 1 787 874 693 000 1 094 874
Ibn Rushd Distrikt Östra 201 438 0 201 438 0 201 438
Summa 10 787 000 0 10 787 000 5 162 000 5 625 000

Kriterier för fördelning av regionala medel:

1. Studieförbundet ska erhålla statsbidrag från Folkbildningsrådet för aktiviteter som ingår som grund för regionens stöd.
2. Studieförbundet ska årligen genomföra minst 5 000 studiecirkeltimmar i länet med verksamhet i minst hälften (6) av länets kommuner med minst 

150 studiecirkeltimmar i respektive kommun. Studieförbund som uppnår 150 studiecirkeltimmar i alla länets kommuner tilldelas ett grundbidrag på 
100 000 kr.

3. Studieförbundet deltar varje år i uppföljningssamtal.

Det regionala stödet till studieförbund utgår till regional verksamhet som syftar till att stödja och utveckla den lokala verksamheten i hela länet genom 
utbildning av ledare och funktionärer samt verksamhetsutveckling.



Landstinget i Kalmar län 2019-05-20

Budget 2019 (kr) 11 815 000
Överfört - funktionshinderorg. 1 028 000
Att fördela 10 787 000
Avgår Grundbidrag 400 000
Att fördela procentuellt 10 387 000

Studieförbund i Kalmar län Grundbidrag Bidragstimmar Bidragstimmar Procent Bidrag 2019 Bidrag 2019 inkl.
2017, Totalt 2018, Totalt 2017-2018 Procent grundbidrag

ABF Östra Småland Öland 100 000 67 922 61 917 0,17 1 718 991 1 818 991
Studieförbundet Bilda Sydöst 21 256 19 370 0,05 537 864 537 864
Folkuniversitetet Syd 67 886 35 245 0,13 1 365 393 1 365 393
Medborgarskolan Region Öst 100 000 13 737 18 649 0,04 428 771 528 771
NBV Sydost 100 000 97 451 102 235 0,25 2 643 723 2 743 723
Sensus studieförbund Östra Götaland 56 707 49 392 0,14 1 404 687 1 404 687
Studiefrämjandet Småland-Gotland 22 348 20 575 0,05 568 275 568 275
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län 100 000 55 915 58 732 0,15 1 517 858 1 617 858
Ibn Rushd Distrikt Östra 7 066 8 149 0,02 201 438 201 438
Summa 400 000 410 288 374 264 1,00 10 387 000 10 787 000
Studieförbund som uppnår 150 studiecirkeltimmar i alla länets kommuner tilldelas ett grundbidrag på 100 000 kronor.

Bidrag 2019 Utbetalt i januari Återstår att utbetala
ABF Östra Småland Öland 1 818 991 816 000 1 002 991
Studieförbundet Bilda Sydöst 537 864 246 000 291 864
Folkuniversitetet Syd 1 365 393 768 000 597 393
Medborgarskolan Region Öst 528 771 0 528 771
NBV Sydost 2 743 723 1 745 000 998 723
Sensus studieförbund Östra Götaland 1 404 687 631 000 773 687
Studiefrämjandet Småland-Gotland 568 275 263 000 305 275
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län 1 617 858 693 000 924 858
Ibn Rushd Distrikt Östra 201 438 0 201 438
Summa 10 787 000 5 162 000 5 625 000
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  Funktionshinderrådet

Regionala utvecklingsnämnden

Förslag till fördelning av Region Kalmar läns anslag för 
2019 till länets organisationer för funktionsnedsatta

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fördelar anslaget till länets 
organisationer för funktionsnedsatta i enlighet med Funktionshinder-
rådets förslag.

Bakgrund
Funktionshinderrådets fördelningskommitté har vid sammanträde den 
2 maj 2019 tagit fram ett förslag till fördelning av rubricerat anslag. 
Förslaget har sedan behandlats i Funktionshinderrådet den 9 maj 
2019. Rådet beslutar ställa sig bakom förslaget samt översända detta 
till Regionala utvecklingsnämnden för beslut om fördelning.

Jonas Lundgren
Sekreterare

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Funktionshinderrådet § 27
2. Protokoll från Fördelningskommitténs sammanträde den 2 maj 

2019
3. Sammanställning över inkomna ansökningar
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Funktionshinderrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Fördelning av Region Kalmar läns anslag till länets 
organisationer för funktionsnedsatta för 2019
Beslut
Funktionshinderrådet beslutar att ställa sig bakom Fördelnings-
kommitténs förslag till fördelning samt att översända detta till 
Regionala Utvecklingsnämnden för fastställande.
Bakgrund 
Fördelningskommittén har vid sammanträde den 2 maj tagit fram ett 
förslag till fördelning av rubricerat anslag. Sekreteraren redogör för 
processen och de ställningstaganden som kommittén gjort. Det råder 
total enighet i kommittén kring förslaget. Christer Andersson fyller i 
kring arbetet i kommittén och instämmer i att det råder enighet i 
gruppen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(3)
Sammanträdesdatum

2019-05-02

Funktionshinderrådets
fördelningskommitté
Tid och plats 09.00 – 11.00, Sjöbrings väg 4 A, Kalmar
Beslutande Christer Andersson FSO

Nils-Allan Edman FSO
Gerd Mahl-Nilsson R
Tommy Andersson SRF

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän
Jonas Lundgren

Övriga

Justeringens datum 2018-05-02, Rådets kansli

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 1-4

Jonas Lundgren

Justerare

Tommy Andersson

Nils-Allan Edman

Gerd Mahl-Nilsson

Christer Andersson
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Funktionshinderrådets
fördelningskommitté

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Förutsättningar
Landstingets anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta 
uppgår för innevarande år till 2 849 600 kronor. Jämfört med 2018 
innebär detta en uppräkning med 77 600 kronor. Organisationernas 
ansökningar uppgår till 3 002 000 kronor, vilket betyder att 152 400 
kronor inte ryms inom tilldelat anslag. 

§ 2

Ställningstaganden
Fördelningskommittén föreslår att startbidraget från och med 2020 
ska höjas till 10 000 kronor.

§ 3

Tillvägagångssätt
Organisationernas representanter har först fått möjlighet att gå 
igenom inkomna handlingar. Kommittén har sedan, med utgångs-
punkt från framtaget tjänstemannaförslag, kommit fram till ett förslag 
som båda parter kan ställa sig bakom.

§ 4

Fördelning av 2019 års anslag
Födelningskommittén har således enats om följande förslag till fördel-
ning av 2019 års anslag till länets organisationer för funktionsned-
satta.

Organisation Bidrag Anm

Afasiföreningen 12 000
Astma-/allergi 20 000
Attention 5 000
Bröstcancerföreningen 65 000
DHR 60 000
Autism/Asperger 20 000
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Funktionshinderrådets
fördelningskommitté

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Organisation Bidrag Anm

FBIS 1 500
FEB 16 000
FSDB 3 500
FSO 929 000
FUB 225 500
Hjärtebarnsfonden 20 000
Hjärnkraft 178 200
Hjärt-/lungsjuka 14 000
Hörselskadade 70 000
ILCO 25 000
KLDF 45 000
Mun-/halscancer 20 000
Neuroförbundet 65 000
Parkinson 20 000
Pro Club 40 000
Reumatikerdistriktet 280 000
RBU 60 000
Cystisk Fibros 5 000
Njurförbundet 22 000
RMT 35 000
RSMH 80 000
RTP 39 000
Celiakiföreningen 10 000
Diabetes 25 000
Epilepsiföreningen 25 000
Synskadade 345 900
Strokeföreningen 9 000
Tandvårdsskadeför. 14 000
Vuxendöva 20 000
Blodcancerföreningen 5 000
PIO 5 000
Lymf 5 000
TOTALT 2 849 600



ORG ANTAL KAP KAP KAP RES RES RES BUDGET Till spec ändamål avsatta pengar ORGANISATION INSKICKADE HANDLINGAR

MEDL 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 Belopp Ändamål Ver.ber Resultat Balans Rev.ber Ver.pl Budget Årsm

AFASI 68 46631,40 41623,70 36814,90 -168046,97 -4730,40 -4808,80 25850 Afasiföreningen i Kalmar län X X X X X X X

ALLERGI 355 8783,82 8594,82 3180,61 -3787,85 -189,00 -5414,21 62868 Kalmar läns astma- och allergiförening X X X X X X X

ATT 338 128056,25 158515,00 213949,60 -21797,64 30458,28 55434,60 67459 Attention i Kalmar län X X X X X X X

BCF 343 33928,57 33839,08 34779,53 -2092,78 -89,49 940,45 189000 Bröstcancerföreningen i Kalmar län X X X X X X X

DHR 58347,91 158261,50 224155,18 -5457,18 105370,77 65893,68 125000 DHR Kalmar läns distrikt X X X X X X

AAF 331 99023,99 79663,99 75735,49 -24842,44 -19360,00 -3928,50 51500 53 072,50 Ungdomsverksamhet Autism och Aspergerföreningen i Kalmar län X X X X X X X

FBIS 23072,19 27791,46 -4719,27 10456,84 Föreningen Blödarsjuka i Sverige Sydöstra regionföreningen

FEB 72 26080,00 13974,00 8559,00 17420,00 -12106,00 -5415,00 32100 Elöverkänsligas förening i Kalmar län X X X X X X X

FSDB 50626,80 36507,38 -14350,54 -13931,00 Östra regionföreningen av Förbundet Sveriges dövblinda

F-rätt 32 org 134203,99 330144,69 368507,45 87041,93 195940,70 38362,76 1919000 Funktionsrätt Kalmar län X X X X X X

FUB 925 73258,76 28957,75 23337,72 -7148,85 -49245,00 -5620,03 595500 Föreningen utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Kalmar län X X X X X X X

HJBF 151(428) 145280,69 130828,69 -14452,00 -5040,03 161000 Hjärtebarnsfonden Öst X X X X X X X

HJKR 180 44164,40 83581,23 62213,29 -6285,07 39435,83 -21367,94 451500 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kalmar län X X X X X X X

HLL 1150 93088,90 89623,40 84900,90 -6933,00 -3465,50 -4722,50 28400 Hjärt- och lungsjukas länsförening i Kalmar län X X X X X X X

HRF 978 123356,00 103049,00 98555,00 20798,00 10336,00 28477,00 157500 Hörselskadades riksförbund i Kalmar län X X X X X X X

ILCO 163 29807,30 49115,30 54101,30 2088,10 19000,00 4986,00 54000 Ileo-, Colo- och Urostomiopererade i Kalmar län X X X X X X X

KLDF 26 33632,00 31899,00 50664,00 -18912,00 -4732,00 18765,00 90500 Kalmar läns dövas förening X X X X X X X

MHCF 44(209) 75514,31 102556,56 137639,21 23600,50 26712,25 34747,65 361800 100 000,00 Resa 2019 Sydöstra Mun- och halscancerföreningen X X X X X X X

Neuroförb 336 72432,00 65454,00 65986,47 26969,00 -6978,00 532,47 223000 Neuroförbundet i Kalmar län X X X X X X X

PF 208 19932,58 19595,88 31132,38 -14441,48 -336,70 11536,50 47000 Parkinsonföreningen Kalmar län X X X X X X X

Pro Club 414 5916,00 11166,00 11363,00 952,00 5240,00 197,00 81363 Pro Club Kalmar län X X X X X X X

PSO 1062205,99 41026,14 Psoriasisförbundet i Kalmar län

R 2000 67412,39 67412,39 113600,38 61697,00 39165,00 -58444,00 585500 50 000,00 Resa i maj Reumatikerdistriktet Kalmar län X X X X X X X

RBU 253 146368,51 240228,91 230622,91 66817,00 84254,30 -25971,75 211000 Rörelsehindrade barn och ungdomar i Kalmar län X X X X X X X

RFCF 80(175) 7197,69 18537,69 41595,19 -1560,00 11340,00 23057,50 Riksförbundet för Cystisk fibros i Kalmar län X X X X

RMT 148 38690,46 51921,86 42027,26 6069,43 13231,40 -9894,60 79000 Riksförbundet för mag- och tarmsjuka i Kalmar län X X X X X X X

RNj 58 Nystartad 58790,80 Nystartad 58790,80 44000 Kalmar läns njurförening X X X X X

RSMH 150 54196,00 96645,00 123496,00 54196,00 42449,00 27552,00 293496 Riksförbundet för social och mental hälsa i Kalmar län X X X X X X X

RTP 158 5950,38 2770,58 1627,51 -6234,00 -3179,80 -1143,07 98900 Personskadeförbundet RTP Kalmar läns distrikt X X X X X X X

SCF 623 27626,55 53959,60 86176,95 -8181,43 26333,05 25749,00 45000 Celiakiföreningen i Kalmar län X X X X X X X

SDLK 788 69580,05 57455,20 58718,20 -13162,02 -12129,85 11682,28 129000 Svenska diabetesförbundets länsavdelning i Kalmar län X X X X X X

SEF 212 53135,32 43664,00 37830,71 18167,74 -9471,00 -5832,40 71320 Svenska epilepsiförbundet i Kalmar län X X X X X X

SRF 399 149271,00 176805,00 186522,00 14442,00 27535,00 9760,00 870000 Synskadades riksförbund i Kalmar län X X X X X X X

STROKE 307 30224,00 37155,00 48959,00 5393,00 -514,00 6108,00 18150 Strokeföreningen i Kalmar län X X X X X X

TF 127 8380,52 9372,52 7681,52 1395,50 942,00 -1641,00 28200 Tandvårdsskadeförbundet i Kalmar län X X X X X X X

VIS 35 25089,13 37897,41 50072,13 -24642,10 12808,28 13601,90 40000 VIS Kalmar länsförening X X X X X X

BcfSöS 73(408) 279900,93 286388,93 308676,53 670,20 6488,00 22287,60 146000 Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen X X X X X X X

PIO 8(112) 59067,00 19476,00 56000 Primär immunbristorganisationen Småland X X X X X X X

Lymf 37 10919,25 10919,75 21370 Lymf Kalmar län X X X X X X X



ORG BIDRAG BIDRAG SÖKT KOMMENTARER KOMM:s VARAV FÖRSK. REST

2017 2018 2019 FÖRSLAG TJ:PÅSLAG 2019 2018

AFASI 5 000 12 000 15 000 12 000 6 000 6 000

ALLERGI 15 000 14 000 20 000 20 000 7 000 13 000

ATT 10 000 10 000 50 000 15 000 5 000 10 000

BCF 60 000 65 000 65 000 65 000 32 500 32 500

DHR 100 000 100 000 100 000 60 000 50 000 10 000

AAF 5 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000

FBIS 3 000 3 000 1 500 1 500 0

FEB 15 000 17 000 19 000 16 000 8 500 7 500

FSDB 10 000 7 000 3 500 3 500 0

F-rätt 810 000 870 000 900 000 929 000 29 000 435 000 494 000

FUB 186 500 210 000 220 000 225 500 5 500 105 000 120 500

HJBF 0 30 000 30 000 20 000 15 000 5 000

HJKR 130 000 160 000 175 000 178 200 8 200 80 000 98 200

HLL 13 000 14 000 20 000 14 000 7 000 7 000

HRF 65 000 70 000 75 000 70 000 35 000 35 000

ILCO 20 000 25 000 30 000 25 000 12 500 12 500

KLDF 45 000 46 000 55 000 45 000 23 000 22 000

MHCF 20 000 20 000 25 000 20 000 10 000 10 000

Neuroförb 50 000 60 000 65 000 65 000 30 000 35 000

PF 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000

Pro Club 55 000 70 000 75 000 40 000 35 000 5 000

PSO 2 500 0 0 Söker ej. 0 0 0

R 250 000 270 000 280 000 280 000 135 000 145 000

RBU 50 000 50 000 60 000 60 000 25 000 35 000

RFCF 5 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0

RNj 0 5 000 22 000 22 000 2 500 19 500

RMT 35 000 35 000 35 000 35 000 17 500 17 500

RSMH 80 000 84 000 130 000 80 000 42 000 38 000

RTP 35 000 39 000 39 000 39 000 19 500 19 500

SCF 12 000 12 000 12 000 10 000 6 000 4 000

SDLK 10 000 25 000 25 000 25 000 12 500 12 500

SEF 20 000 20 000 30 000 25 000 10 000 15 000

SRF 320 000 320 000 335 000 345 900 10 900 160 000 185 900

STROKE 15 000 9 000 15 000 9 000 4 500 4 500

TF 25 000 17 000 20 000 14 000 8 500 5 500

VIS 25 000 23 000 20 000 20 000 11 500 8 500

BcfSöS 9 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0

PIO 5 000 5 000 0 5 000

Lymf 5000 5000 5 000

S:A 2 531 000 2 772 000 3 032 000 2 849 600 53 600 1 386 000 1 463 600

Tillgängligt anslag: 2 849 600

Ordinarie fördelning: 2 849 600

SUMMA: 0



FÖRSKOTT 2019

ORG BIDRAG FÖRSK.

2018 2019

AFASI 12 000 6 000

ALLERGI 14 000 7 000

ATT 10 000 5 000

BCF 65 000 32 500

DHR 100 000 50 000

AAF 20 000 10 000

FBIS 3 000 1 500

FEB 17 000 8 500

FSDB 7 000 3 500

FSO 870 000 435 000

FUB 210 000 105 000

HJBF 30 000 15 000

HJKR 160 000 80 000

HLL 14 000 7 000

HRF 70 000 35 000

ILCO 25 000 12 500

KLDF 46 000 23 000

MHCF 20 000 10 000

Neuroförb 60 000 30 000

PF 20 000 10 000

Pro Club 70 000 35 000

PSO 0 0

R 270 000 135 000

RBU 50 000 25 000

RFCF 10 000 5 000

RNj 5 000 2 500

RMT 35 000 17 500

RSMH 84 000 42 000

RTP 39 000 19 500

SCF 12 000 6 000

SDLK 25 000 12 500

SEF 20 000 10 000

SRF 320 000 160 000

STROKE 9 000 4 500

TF 17 000 8 500

VIS 23 000 11 500

BcfSöS 10 000 5 000

S:A 2 772 000 1 386 000
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Datum
2019-05-10

Ärendenummer 
RUN 2019/582

Samhällsplanering och tillväxt
 

Regionala utvecklingsnämnden

Riktlinjer för utdelning av kulturstipendier

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar kriterierna för arbetsstipendium och 
belöningsstipendium inom kultur i enlighet med upprättat förslag.

Bakgrund
Inom region Kalmar län ansvarar regionala utvecklingsnämnden för 
kulturfrågor. Tidigare hade landstingets kulturnämnd ansvaret att utse 
stipendiater. De kriterier som nu föreslås bygger på de tidigare kriterierna.
Region Kalmar läns kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium 
eller belöningsstipendium.

Sofia Moestedt
basenhetschef             
samhällsplanering och tillväxt

Maria Agestam
kultursamordnare

Bilaga
Riktlinjer för utdelning av kulturstipendier
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Datum
2019-05-07

  Ärendenummer  
 RUN 2019/582

Samhällsplanering och tillväxt
Kultur

Kriterier för kulturstipendium
Region Kalmar läns kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium 
eller belöningsstipendium. Utlysning sker senast 1 juni.

Arbetsstipendium
Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation, uppvuxen, 
bosatt eller verksam i Kalmar län.
Arbetsstipendium kan utdelas 

 som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv
eller
 som stöd till utbildning eller forskning 

Villkoret för arbetsstipendium är att det skall användas för ett bestämt 
angivet syfte.
Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till 
regionala utvecklingsnämnden, senast den 1 september. Ansökan ska tydligt 
ange syfte och mål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera 
till bifogas ansökan.

Belöningsstipendium
Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är 
uppvuxen, bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som 
uppskattning av värdefulla insatser med betydelse för länets kulturliv. 

Belöningsstipendium kan inte sökas utan delas ut på förslag från person, 
organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara regionala 
utvecklingsnämnden tillhanda senast den 1 september. Förslaget ska 
kompletteras med motivering eller handlingar som ger behövlig information. 

Urval och beslut
Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om kulturstipendium, senast vid 
årets sista sammanträde. 
Regionala utvecklingsnämndens ledamöter kan nominera egna förslag till 
stipendiater. Dessa förslag ska beredas efter samma princip som externa förslag.
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Datum
2019-04-18

Ärendenummer
RUN 2019/68

Regional utvecklingsförvaltning
 

Regionala utvecklingsnämnden

Information om EuroRegion Baltics handlingsprogram 
2019

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden tar informationen till protokollet.

Bakgrund
Regionförbundet i Kalmar län är medlem i Euroregion Baltic (ERB) sedan 
1998. ERB är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i 
sydöstra Östersjön. Medlemsregioner är förutom Region Kalmar län, Region 
Blekinge, Region Kronoberg, Kommunförbundet Skåne, Bornholms 
regionkommun, Region Pommern, Warmia-Mazurien, Kaliningrad län och 
Klaipedaregionen. 

ERB har tidigare arbetat med två-åriga handlingsplaner som utvärderats, 
korrigerats och antagits varje år under årets första styrelsemöte. I år var det den 
13 februari i Klaipeda. För första gången är den nya arbetsplanen nu endast 
ettårig och gäller alltså för innevarande år 2019. Den arbetades fram under 
ERBs sekretariatsmöte i Gdansk den 14:e januari och baseras på ERBs 
övergripande visionsdokument ERB 2030 Agenda som antogs på ERBs 
styrelsemöte på Bornholm 26 september 2018. Handlingsplanen, samt en 
sammanfattning av den på svenska, finns som bilaga till denna handling. 

Camilla Håkansson
basenhetschef
Projekt- och företagsstöd

Jan Martinsson
projektledare

Bilagor
EuroRegion Baltic Action Plan 2019
Sammanfattning av EuroRegion Baltics handlingsplan för 2019
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Background

Euroregion Baltic (ERB) Action Plan for 2019 was adopted on 13th February 2019 at the
beginning of the new presidency within the organisation assumed by the Association
Klaipeda Region. The Action Plan is elaborated on a annual basis to better streamline
stakeholders’ resources and concretise results they expect from ERB cooperation, also from
longer-term strategic actions, while at the same time to allow better reporting on the
achievements after one year.

Vision and mission of Euroregion Baltic by 2030

The ERB 2030 Agenda builds on the achievements of first 20 years of successful cooperation
and provides an updated strategic framework by defining the vision for Euroregion Baltic.
According to the vision, by 2030 ERB will become an important platform involving partners
from Denmark, Lithuania, Poland, Russia and Sweden in activities contributing to the
development of the whole Baltic Sea Region and with particular attention to the South Baltic
area.

The Euroregion’s mission is therefore to undertake joint initiatives aiming at strengthening
and promoting cooperation among the local and regional authorities of the Parties of the
Agreement, as well as contributing to the sustainable development of the Baltic Sea Region,
with particular focus on the South Baltic area.

The ERB cooperation is built around three main types of activities:

 Lobbying activities in order to represent and promote common interests

 Implementation of strategic initiatives and projects complementing the local and
regional agendas of the member organisations

 Exchange activities, to seek collaborative approach to common challenges and to
progress in innovation and in operational efficiency of the cooperation.

Apart from internal documents guiding ERB cooperation, there are also external documents
and initiatives that are of vital importance to the organisation’s work. These include the EU
Strategy for the Baltic Sea Region, and their flagships, which contributes to the enhancement
of cooperation in the Region and aims at bringing together initiatives in different sectors to
reach its three main objectives - save the sea, connect the region and increase prosperity.
The second important document is the Europe 2020 Strategy which is intended to create
conditions for a smart, sustainable and inclusive growth in the European Union.



2019_ERB_Action_Plan_v2019_02_09

3

ERB members deal also with challenges included in one of the Europe’s 2020 flagship
initiatives – Innovation Union. In this context it is important to remember about the biggest
EU Research and Innovation programme - Horizon 2020 and possibilities that ERB could
benefit from. Also worth mentioning are important sector programmes such as Erasmus+,
Europe for Citizens, Life, Creative Europe and the Health programme, but also the European
Social Fund and the regional funds where transnational cooperation now becomes an
essential part.

As ERB includes a member organisation from the Russian Federation, i.e. the Kaliningrad
Region, it is therefore also important to make reference to the Strategy of social and
economic development of the North-West Federal District until 2020, which guides the
development in such areas as development of sustainable, innovative and diverse economy,
improved environmental protection, better transport connections and attractive tourist
offers as well as improved capacities for cross-border cooperation and development of
innovative socio-economic potential in such areas as education, health care, social policy,
youth policy, culture and sports.

The ERB 2030 Agenda comes at a time of organisational development of the network. This
development momentum culminated in 2018 when on its 20th anniversary ERB welcomed
its new member, the Skåne Association of Local Authorities (Kommunförbundet Skåne –
KFSK). The Association is a non-profit organisation with the task of supporting and
developing the local self-governance, protecting local interests, promoting collaboration
between municipalities and assisting them in their activities. With all 33 municipalities in
Skåne being members of the Association, KFSK works in important cooperation areas of
energy and climate, environment and community planning, labour market and business,
local authority management, education, public health and welfare as well as research,
innovation and development. Their membership will undoubtedly bring new ideas for
cooperation, especially focusing on the issues of green and blue growth.

In their joint cooperation efforts all ERB partners will seek the best possible solutions to
address common challenges and will therefore look for synergies in diverse strategic
frameworks employed throughout the Baltic Sea Region. Working in this manner ERB
members will be able to effectively tackle those of the challenges which have different
impact on particular regions.

ERB Cooperation Agendas and actions

The actions planned to help ERB stakeholders tackle common challenges take into account
interests and ambitions of ERB member organisations and are based on five cooperation
agendas. These agendas are dedicated to relevant areas of ERB cooperation such as South
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Baltic, wide Baltic Sea Region, European issues both internal and external, youth and people-
to-people cooperation, as well as green and blue growth.

Assuming the leading role in the organisation in 2019, the Association Klaipeda Region will
focus on the better efficiency of ERB cooperation streamlining organisation’s limited
resources with the most important strategic actions and initiatives. Much effort will be
dedicated to the initial implementation of the ERB 2030 Agenda combined with the
evaluation and reporting of the results of the ERB’s previous strategic document, the ERB
2020 Agenda.

The Lithuanian ERB Presidency will also focus on blue and green growth agenda with smart
specialisation strategies (S3) tool-kit to be used as a method for obtaining concrete results.
Transport accessibility in the region will remain one of important areas, especially through
the implementation of the Interconnect project. The overall project engagement will be
further investigated for activities and results that would be linked with the Action Plan in the
future.

Much attention will be dedicated to the overhaul of the youth cooperation in Euroregion
Baltic. While the organisation is heavily involved in developing youth cooperation on the
project level via such projects as CaSYPoT, SIA4Y, YCGN etc., the ERB’s Youth Board struggles
to keep its effective performance over recent time. Therefore the ERB will engage in a
discussion on the better alignment of youth political dimension with the projects,
investigating whether to keep the Youth Board in its current shape or change it into a more
effective working structure dedicated to youth issues eg. a youth core group similar to the
ERB Water Core Group.

Furthermore, continuation of effective lobbying for the future EU Cohesion Policy, focusing
especially on the Interreg South Baltic Programme after 2020 will also be prioritised. The
ERB’s participation in the implementation of the UN’s Agenda 2030 and its Sustainable
Development Goals (SDGs), especially in the context of the Baltic Sea and the CBSS’s Baltic
2030 Action Plan, will be treated as a horizontal activity.

The organisation will also continue to engage in concrete multi-stakeholder cooperation
with other pan-Baltic organisations, especially with BSSSC and UBC on strategic youth
cooperation, with CPMR Baltic Sea Commission on the regional aspects of the SDG
implementation, and with CBSS on both youth and sustainable development activities
identified in Baltic 2030 Action Plan. The organisation, through its main capacity building
project UMBRELLA, will be also directly involved in the organisation of 2019 Annual Forum of
the EU Strategy for the Baltic Sea Region, assisting in its Participation Day 2019.

Finally, the Presidency will strive for improved measuring of results to fully identify the
added value of ERB cooperation and better communicate its results.
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1. South Baltic Agenda (Actions 1-2)

 Action 1 - supporting the continuation of independent South Baltic Programme

Euroregion Baltic will:

1.1. take measures ensuring the continuation of the South Baltic Programme as an
independent structure with its own managing authority, monitoring committee,
joint programme secretariat, regional contact points and budget

1.2. specifically lobby for the inclusion of the entire area of the Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship and Kaliningrad Region in the South Baltic Programme area to ensure
that all ERB stakeholders have an equal access to the Programme after 2020

1.3. focus its lobbying activities on key players responsible for the development of
Interreg regulations within EU bodies and national governments

1.4. create a voluntary working group to lead and coordinate further lobbying efforts for
the South Baltic Programme meeting online and face-to-face as necessary for the
best possible result

1.5. establish close cooperation with regional EU offices of ERB member organisations in
Brussels

1.6. continue to actively work within the Programme bodies including the participation
in its Monitoring Committee, heading the Joint Delegation of Euroregions and
engagement in Programme’s ad hoc working groups such as evaluation committees,
recruitment groups and future Joint Programming Committee of the new
Programme after 2020

1.7. investigate potential role of ERB as a managing body of the future small projects
fund within the Programme

 Action 2 - making the ERB Executive Board a better link between the political level and
projects developed and implemented in the ERB member organisations, especially
focusing on South Baltic Programme:

Euroregion Baltic will:

2.1. improve conditions for cross-border cooperation in the area of South Baltic,
especially through successful implementation of the South Baltic UMBRELLA project

2.2. invite projects to attend the Executive Board meetings and present their results and
discuss them in future cooperation/projects

https://southbaltic.eu/
http://umbrellaproject.eu/
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2.3. support and promote targeted events planned in ERB projects, especially in
UMBRELLA (conference on sustainable tourism in April 2019 in Copenhagen and
transport/energy in Autumn 2019 in Gdańsk), CaSYPoT and INTERCONNECT

2.4. actively facilitate and support relevant cross-border initiatives in the South Baltic
area, also by organising hackaton-like events on selected emerging topics

South Baltic Agenda success criteria:

 continuation of South Baltic Programme ensured,

 linkage between the ERB Executive Board and projects improved,

 new project ideas developed.

2. Baltic Sea Region Agenda (Actions 3-5)

 Action 3 - maintaining active involvement in the EU Strategy for Baltic Sea Region
(EUSBSR)

Euroregion Baltic will:

3.1. co-organise EUSBSR Participation Day 2019 in Gdańsk on 11.06.2019 through
activities within the UMBRELLA project

3.2. co-organise Baltic Sea Youth Camp on 8-11.06.2019 in Sobieszewo back-to-back
with EUSBSR Forum in Gdańsk

3.3. actively participate in the EU Strategy for the Baltic Sea Region Forum in Gdańsk on
12-13.06.2019

3.4. continue to work closely with relevant Policy Areas and Horizontal Actions of the
EUSBSR, mainly by organising relevant cross-border conferences with PA/HA panels
in the UMBRELLA project

3.5. continue to monitor the implementation of the EUSBSR and report to the Board on
the most important developments

 Action 4 - maintaining active participation in the Baltic Sea Labour Forum (BSLF)

Euroregion Baltic will:

4.1. continue to participate in the meetings of BSLF as an observer, including the BSLF
Round-table Meeting on 18-19.03.2019 in Hamburg

http://casypot.eu/
http://interconnect.one/
https://www.balticsea-region.eu/
https://www.balticyouthcamp.org/
https://strategyforum2019.eu/10th-annual-forum-of-the-eusbsr
http://www.bslf.eu/bslf/
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4.2. participate in the implementation of the ESF project entitled BSLF for Sustainable
Working Life

 Action 5 - maintaining and further developing cooperation with relevant pan-Baltic
organisations especially with CBSS, BSSSC, UBC and CPMR Baltic Sea Commission,
especially focusing on EU policies and EUSBSR

Euroregion Baltic will:

5.1. further develop strategic cooperation with the Baltic Sea States Subregional
Cooperation (BSSSC) on topics related to EUSBSR, youth (‘Baltic Sea Youth Camp’
project) and sustainable development;

5.2. further develop strategic cooperation with the Conference of Maritime Peripheral
Regions Baltic Sea Commission (CMPR BSC) utilising the results of the ‘Regions and
Sustainable Development Goals’ project and developing new initiatives connected
to sustainable development;

5.3. maintain close working relation with Council of the Baltic Sea States regarding
especially labour issues, youth and Sustainable Development Goals, participating in
relevant joint activities planned by CBSS;

5.4. maintain close working relation with the Swedish Institute, facilitating ERBs
participation in SI Baltic Sea Cooperation initiatives and programmes ie. Seed
funding projects, third country cooperation focusing on Russia, leadership
programmes

 Action 6 - To follow other national and regional strategies relevant in the Baltic Sea
Region context

Baltic Sea Region Agenda success criteria:

 EUSBSR Participation Day organised

 Baltic Sea Youth Camp successfully organised in Sobieszewo

 UMBRELLA activities implemented in accordance with the timeline

 ERB represeted at BSLF Round-table in Hamburg

 Cooperation with relevant pan-Baltic organisation maintained and developed

3. European Agenda (Actions 6-7)

https://www.bsssc.com/
https://www.bsssc.com/
https://cpmr-baltic.org/
https://cpmr-baltic.org/
http://www.cbss.org/
https://si.se/en/
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 Action 6 - Maintaining strong lobbying activities in areas like EU Cohesion Policy, social
dimension, water directives, agriculture and rural development, youth policy

Euroregion Baltic will:

6.1. closely monitor the process of developing the regulations regarding the EU
Cohesion Policy with special focus on Interreg regulations and report on it to the
ERB Executive Board;

6.2. closely monitor the process of developing regulations regarding EU’s social
dimension and youth policy with special focus on European Social Funds and
Erasmus+ and report on it to the ERB Executive Board;

6.3. closely monitor the process of developing regulations regarding water management,
agriculture, rural development, economic development and innovation;

6.4. will take up necessary lobbing actions fostering joint interests of ERB members
regarding the above mentioned focus areas;

6.5. will utilise the knowledge on the new regulations to further develop the ERB
potential and effectiveness in strategic actions and projects.

 Action 7 - improving cooperation with ERB member organisations’ offices in Brussels
as a channel for dialogue with EU institutions, lobbying and gaining knowledge on
topics relevant for ERB

Euroregion Baltic will:

7.1. update or establish contact with relevant Brussels regional offices

7.2. develop a mutually beneficial model of cooperation between ERB and the regional
offices

7.3. organise one face-to-face meeting in Brussels between ERB and representatives of
regional offices

European Agenda success criteria:

 ERB interests lobbied effectively

 Cooperation with regional offices of ERB member organisations in Brussels improved

 f2f meeting with regional offices organised in Brussels
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4. Youth and People-to-People Agenda (Actions 8-10)

 Action 8 - maintaining and further developing youth cooperation with a focus on local
youth policies, education, student exchanges and exchange of young volunteers

Euroregion Baltic will:

8.1. conduct a strategic discussion on the existing ERB youth cooperation model
(starting at the Excutive Board meeting in Klaipeda and finalising at the next
meeting in Kalmar), and decide on its future shape;

8.2. develop and agree on the ERB Youth Strategy prepared within the CaSYPoT project

8.3. organise the final conference of CaSYPOT project as the ERB Annual Forum of ERB
Stakeholders on 13-14.05.2019 in Kalmar

8.4. finalise the implementation of the CaSYPoT project and develop a concrete plan on
how to best utilise its results

8.5. utilise the tools and results of the Youth Core Group Network project for improving
ERB youth cooperation

8.6. organise a youth conference in Elbląg on 07.03.2019 within the SIA4Y
(Strengthening civil society rights by Information Access for European Youth)
project

8.7. co-organise Baltic Sea Youth Camp on 8-11.06.2019 in Sobieszewo

8.8. take actives measures to develop new youth projects, especially focusing on the
upcoming call in the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, as well as
Erasmus+

 Action 9 - putting more focus on social sustainability, mainly through exchange of
knowledge, experiences and best practice in areas like social vulnerable groups,
migrants and healthcare.

Euroregion Baltic will:

9.1. collect and develop information from all ERB member organisations regarding
relevant projects and good practices on social sustainability

9.2. exchanging knowledge with all ERB member organisations

9.3. develop at least one joint initiative/project supported by ERB Executive Board
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 Action 10 - improving people-to-people cooperation, mainly through exchange
activities and smaller projects (directly linked to Small Projects Fund in South Baltic
Agenda)

Euroregion Baltic will:

10.1. utilise the results of the UMBRELLA project to develop international projects for
smaller actors within the South Baltic area

10.2. investigate other funding sources eg. SI, NCA and other national funding to
develop people-to-people projects

10.3. connect activities planned in 1.7 (South Baltic small projects fund)

Youth and People-to-People Agenda success criteria:

 Improved youth cooperation within the ERB structure

 ERB Youth Strategy developed and implemented

 CaSYPoT projects successfully finalised

 SIA4Y conference in Elblag organised

 new international youth project initiated

 UMBRELLA project implemented in accordance with the timeline

5. Green and Blue Growth Agenda (Actions 11-12)

 Action 11 - providing ERB member organisations with added value in their effort to
achieve green and blue growth.

Euroregion Baltic will:

11.1. monitor developments regarding climate and energy, marine environment,
coastal zone management, maritime tourism, offshore industry,
transport/connectivity, infrastructure, circular economy, soil erosion;

11.2. select one concrete area for in-depth cooperation throughout the year;

11.3. strengthen the work of the ERB Water Core Group by supporting its new
chairperson and secretariat in Kalmar;

11.4. present results and recommendations of the INTERCONNECT project at the
Executive Board in September 2019
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11.5. evaluate all other relevant projects with ERB participation to use knowledge
gained for development of new initiatives after 2020

 Action 12 - fostering attractiveness, innovation and business development as an
important element of sustainable development agenda

12.1. map ERB member organisations regarding the involvement of business sector in
concrete projects eg. South Baltic CTCC project

12.2. establish effective working relation with the EEN network in ERB cooperation
area

12.3. investigate and utilise results of S3 implementation in selected ERB member
organisations for further facilitation in ERB actions, with special focus on green
energy

12.4. participate in the implementation of the Culturability project focusing on
connection between culture and development of urban areas and creative
industries;

Green and Blue Growth Agenda success criteria:

 one specific area selected and investigated

 Improved and more effective water cooperation through ERB Water Core Group

 recommendations received from INTERCONNECT project

 cooperation with EEN established

6. Horizontal issues (Actions 13-14)

 Action 13 - implementing Sustainable Development Goals (SDGs)

 Action 14 - democratic and human rights with focus on equality and protection of the
minority rights

Euroregion Baltic will:

14.1. actively participate in the implementation of Connect Europe project (Europe for
Citizens Programme)
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Improving ERB organisation, leadership and visibility

To ensure the implementation of the Action Plan, ERB will also focus on improving
organisational, executive and communication capacities. To achieve this the ERB will:

1. develop stronger linkage between the political level and the project level
2. improve the ERB visibility inside and outside the ERB area by updating the organisation’s

communication strategy
3. improve ERB as a platform for project support
4. update ERB Presidency annual rotation

Monitoring

ERB Action Plan for 2019 gives an outline of actions, each of which will require specific structure and
framework that are impossible to define at the present moment and will have to be agreed at a later
time. Therefore, the role of the ERB Executive Board is crucial in the regular monitoring of its
implementation. The most important criterion while assessing and guiding the delivery of the
planned results should be the level of their contribution to the goals of the ERB 2030 and meeting
the success criteria for each of the agendas and horizontal issues.
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Sammanfattning av ERBs handlingsprogram 2019
ERBs handlingsprogram för 2019 antogs på ERBs styrelse möte i Klaipeda 
den 13 februari 2019. ERB har under många år arbetat med två-åriga 
handlingsprogram som revideras årligen, men har nu beslutat att övergå till 
ett-åriga handlingsprogram i syfte att bättre kunna utvärdera resultaten. 

ERBs prioriterade verksamheter
ERB-samarbetet bygger huvudsakligen på följande tre prioriterade 
verksamheter:

1. Lobbing för gemensamma intressen
2. Strategiska aktiviteter och projekt.
3. Utbyten för samarbeten kring gemensamma utmaningar  

Vid sidan av ERBs interna dokument, som visionsdokumentet ERB 2030 
Agenda, finns fler externa dokument som har stor betydelse för 
organisationens arbete som t.ex. EU:s Östersjöstrategi, Europa2020-strategin 
och med hänvisning till att Kaliningradregionen ingår i samarbetet också den 
ryska strategin för social och ekonomisk utveckling i nordvästra Ryssland. 

Det litauiska ordförandeskapets prioriteringar
ERB kommer under 2019 att ledas av det litauiska ordförandeskapet som 
under året prioriterar följande frågor:
1. Ett ökat fokus i ERBs interna arbeta för att mer strategiskt använda 

organisationens begränsade resurser. 
2. Genomföra ERBs visionsdokument Agenda 2030 samt att utvärdera 

arbetet med den tidigare ERB 2020 strategin. 
3. Fokus på blå och grön tillväxt liksom arbetet med smart specialisering. 
4. Förbättra tillgängligheten i regionen genom fler och förbättrade 

transportförbindelser. 
5. Utarbeta en effektiv struktur för ungdomsarbetet.
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6. Lobby vad gäller EU:s kommande strukturfondsperiod med fokus på en 
fortsättning av södra Östersjöprogrammet.

7. ERBs delaktighet i att genomför FN:s hållbarhetsmål i Agenda2030 med 
särskilt fokus på Östersjön. 

8. Samarbetet med andra pan-baltiska organisationer t.ex. Union of the 
Baltic Cities (UBC) och Baltic Sea States Subregional Co-operation 
(BSSSC) när det gäller ungdomsfrågor, Conference of Peripheral 
Maritime Regions (CPMR) Östersjökommission när det gäller 
genomförandet av FNs hållbarhetsmål på regional nivå och med Council 
of Baltic Sea States (CBSS) när det gäller både ungdoms- och 
hållbarhetsfrågor  kopplats till handlingsplanen för Baltic2030. 

Handlingsplanens fem fokusområden
Handlingsplanen fokuserar på följande fem arbetsområden:

1. Södra Östersjön
2. Östersjöregionen
3. Europafrågor
4. Ungdom och folkliga samarbeten
5. Blå och grön tillväxt

Södra Östersjön: 
Här kommer ERB att fokusera arbetet för ett fortsatt fristående södra 
Östersjöprogram genom att bl.a. :

 arbeta för att södra Östersjöprogrammet ska få fortsätta med egen 
förvaltningsorganisation, övervakningskommitté, o.s.v. samt verka 
för att hela ERBs geografi ryms in i det nya programmet, dvs hela 
regionen Warmińsko-Mazurskie och Kaliningradregionen.

ERB ska också arbeta för att ERBs styrelse bättra länkas till de projekt som 
bedrivs i medlemsorganisationerna genom att 

 i Umbrella-projektet arbeta för bättre möjligheter för samarbete i 
södra Östersjön samt stödja och marknadsföra olika arrangemang i 
olika ERB-projekt som t.ex. Umbrella, CaSYPoT och  Interconnect.

Östersjöregionen
ERB ska fortsatt aktivt arbeta i nära samarbete med EUs strategi för 
Östersjöregionen (EUSBSR) genom att: 

 vara medarrangör till ”Participation Day” i Gdansk den 11 juni 2019 
och ”Baltic Sea Youth Camp” den 8-11 juni 2019 i Sobieszewo, samt 
fortsatt arbeta tillsammans med Östersjöstrategin koordinatorer bl.a. 
genom gemensamma konferenser i Umbrella-projektet.

ERB ska aktivt arbeta i Baltic Sea Labour Forum (BSLF) genom att 

 delta som observatör i organisationens möten samt delta i 
genomförandet av ESF-projektet ”BSLF for sustainable working life”



Region Kalmar län
Datum
2019-04-11

Referens
RUN 2019/68

Sida
3 (4)

ERB ska förstärka samarbete med relevanta pan-baltiska organisationer som 
UBC, BSSSC, CPMR och CBSS med särskilt fokus på EU:s politikområden 
och EUs Östersjöstrategi genom: 

 fortsatt arbete med BSSSC kring ungdomsfrågor, med CPMR kring 
FNs hållbarhetsmål, med CBSS i ungdoms- och hållbarhetsfrågor 
och i ett nära samarbete med Svenska Institutet i dess 
programverksamhet.

Europafrågor
ERB ska fortsatt utföra ett aktivt lobbyarbete när gäller EUs framtida 
sammahållningspolitik, sociala dimension, vattendirektiv, jordbruk och 
landsbygdsutveckling och ungdomspolitik genom att:

 nära följa processen kring EU:s framtida sammahållningspolitik med 
särskilt fokus på Interreg, och när det gäller EU:s sociala dimension 
med fokus på Europiska Social Fonden (ESF) samt Erasmus+. 

ERB ska utveckla samarbetet med medlemsorganisationernas regionala 
Brysselkontor för dialog med EU institutioner, lobbyverksamhet och för att 
få kunskap inom områden som är relevanta för ERB genom att:

 organisera fysiska möten med medlemsorganisationernas 
Brysselkontor samt utveckla en samarbetsmodell med dessa kontor.

Ungdom och folkliga samarbeten
ERB ska utveckla ungdomssamarbetet med fokus på lokala ungdoms-
strategier, utbildning, student- och volontärsutbyten genom att:

 ta beslut om en framtida modell för ERBs ungdomsarbete samt anta 
en ungdomsstrategi för ERB baserat bl.a på resultaten av 
ungdomsprojekten CaSYPoT, YCGN och SIA4Y.

 utveckla nya ungdomsprojekt med fokus på finansiering från ”EEA 
och Norway Grants Fund for Youth Employment” och Erasmus+. 

ERB ska sätta mer fokus på social hållbarhet genom kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte inom områden som socialt utsatta grupper, invandrare och 
hälsovård genom att:

 samla in, utveckla och sprida medlemsorganisationernas goda 
exempel inom social hållbarhet samt initiera minst ett gemensamt 
projekt inom området.

ERB ska utveckla det mellanfolkliga samarbetet genom erfarenhetsutbyte 
och gemensamma mindre projekt som t.ex.genom att:

 använda Umbrellla-projektets resultat för att utveckla nya 
internationella projekt med mindre aktörer i södra Östersjöregionen 
samt undersöka möjligheterna till annan finansiering t.ex. genom 
Svenska Institutet eller Nordiska Ministerrådet.



Region Kalmar län
Datum
2019-04-11

Referens
RUN 2019/68

Sida
4 (4)

Blå och grön tillväxt
ERB ska stärka medlemsorganisationernas arbete för ”blå och grön tillväxt” 
genom att:

 följa utvecklingen när det gäller klimat och energi, kustmiljö, turism, 
offshoreindustrin, transporter och infrastruktur, cirkulär ekonomi och 
jord erosion samt välja ett område för fördjupat samarbete under året. 

 stärka arbetet i ERB Water Core Group genom stöd till dess 
ordförande och sekretariat. 

ERB ska främja attraktivitet, innovation och näringslivsutveckling genom 
att:

 kartlägga medlemsorganisationernas engagemang i konkreta projekt 
inom näringslivsområdet samt etablera goda relationer med nätverket 
EEN (Enterprise Europe Network), 

 följa utvecklingen av smart specialiseringsstrategier i utvalda 
medlemsorganisationer med speciellt fokus på grön energi samt delta 
i genomförandet av projektet ”Culturability” med fokus på 
sambandet mellan kultur och utvecklingen av stadsområden och 
kreativa industrier. 

Horisontella frågor 
Förutom dessa frågor har ERB definierat två horisontella arbetsområden 
nämligen 1/ genomförandet av FNs hållbarhetsmål och 2/ demokratiska och 
mänskliga rättigheter med fokus på jämställdhet och minoriteters rättigheter. 
Här kommer man bl.a. att arbeta genom att vara aktiv i projektet ”Connect 
Europé”. 

Utveckla ERBs organisation, ledarskap och synlighet
För att säkerställa att handlingsplanen genomförs kommer ERB också att 
fokusera på att stärka ERB organisatorisk. Det ska göras genom att:

 förbättra banden mellan den politiska nivån och projekten, uppdatera 
ERBs kommunikationsstrategi samt förbättra ERB som plattform för 
projektutveckling och projektstöd. 

Jan Martinsson
Project leader

Camilla Håkansson
Basenhetschef projekt och företagsstöd

Bilagor
Bilaga 1 ERB Action plan 2019
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Regional utvecklingsförvaltning
Samhällsplanering och tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande - Betänkandet Privat initiativrätt – 
Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 
(SOU 2019:9), N2019/00699/SPN

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden avstår från att yttra sig.  

Bakgrund
Region Kalmar län har inbjudits att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande om privat initiativrätt vid detaljplaneläggning. Kortfattat innebär 
privat initiativrätt att bland andra fastighetsägare och byggföretag själva ska 
kunna ta fram detaljplaner som sedan prövas och beslutas av kommunen.
Utredningen anser att den initiativrätt som enskilda redan har i dag inte bör 
utökas eller formaliseras ytterligare, bland annat med hänsyn till det så 
kallade kommunala planmonopolet. Enligt utredningen bör kommunen 
behålla det övergripande ansvaret för planläggningen. Samtidigt menar 
utredningen att planintressentens medverkan kan förtydligas och utvecklas. 
Enligt utredningen bör detta kunna leda till att tiden mellan ett positivt 
planbesked och påbörjad planläggning kan användas mer effektivt.
Utredningen föreslår delvis nya bestämmelser i plan- och bygglagen. Bland 
annat föreslår utredningen att kommunen i det så kallade planbeskedet även 
ska ange vilket planeringsunderlag som kan behövas för att ta fram 
detaljplanen. Det ger planintressenten möjlighet att ta fram de utredningar 
och annat underlag som kan behövas, vilket bör leda till att planläggningen 
kan ske snabbare. Utredningen föreslår också att det ska förtydligas i plan- 
och bygglagen att även andra än kommunen – till exempel en enskild 
planintressent – får ta fram planeringsunderlag.
Enligt förslaget ska planintressenten även kunna begära att länsstyrelsen 
yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas. Länsstyrelsen ska 
då uttala sig om vilket underlag som kan behövas för att kunna ta ställning 
till hur planläggningen förhåller sig till exempelvis riksintressen, 
miljökvalitetsnormer och risken för olyckor eller översvämning. Därmed bör 
risken minska för att planeringsunderlaget senare behöver kompletteras 
under detaljplaneprocessen.
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Frågan berör framförallt kommunernas verksamhet. Det kommunala 
planmonopolet kvarstår. Den regionala utvecklingsförvaltningen föreslår, 
efter avstämning med några av länets kommuner, att nämnden avstår från 
yttrande. 

Sofia Moestedt 
basenhetschef 
Samhällsplanering och tillväxt

Carolina Gunnarsson 
miljösamordnare

Bilagor
Sammanfattning Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid 
detaljplaneläggning SOU_2019_9
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag 

Översiktsplaneutredningens uppdrag omfattar fem frågor. Enligt upp-
draget ska vi  

1. se över hur översiktsplaneringen kan utvecklas i syfte att under-
lätta efterföljande planering, 

2. föreslå begränsningar i kravet på att kommunerna i vissa fall 
måste göra en detaljplan och föreslå hur angränsande lagstiftning 
kan utformas i anslutning till dessa begränsningar, 

3. se över behovet av att kommunen ska kunna bestämma upp-
låtelseformer, t.ex. genom en bestämmelse i en detaljplan, 

4. se över behovet av att införa en privat initiativrätt så att en enskild 
exploatör kan genomföra vissa formella beredningsåtgärder i 
arbetet med att ta fram en detaljplan, och  

5. se över frågan om verkställbarhet av beslut om bygglov, rivnings-
lov och marklov.  

Detta slutbetänkande handlar om punkten 4, dvs. behovet av att 
införa en s.k. privat initiativrätt. Enligt kommittédirektiven ska vi 
utreda behovet och nyttan av samt förutsättningarna för en privat 
initiativrätt – och hur en sådan i så fall bör utformas. Om skälen för 
att införa en privat initiativrätt överväger, bör enligt direktiven in-
riktningen vara att den som tar initiativ till planläggning själv ska 
kunna samråda om ett förslag till en detaljplan och få förslaget be-
handlat av kommunen. Kommunen ska dock ha kvar rätten att besluta 
om vilka planer som ska antas. Inriktningen bör enligt direktiven 
vidare vara att det är kommunen som säkerställer att det planförslag 
som antas tillgodoser gällande krav. 



Sammanfattning SOU 2019:9 

12 

Detta utredningsuppdrag bygger på ett tillkännagivande från riks-
dagen.  

Förutsättningar för kommunal detaljplaneläggning 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är det en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, det s.k. 
kommunala planmonopolet. Det innebär att det är kommunen som 
i princip ensam avgör både om och när en detaljplan ska tas fram och 
därmed hur mark (och vattenområden) får användas och bebyggas.  

En planintressent kan alltså inte på egen hand inleda ett detalj-
planeärende. Den som avser att vidta en åtgärd – som kan förutsätta 
att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestäm-
melser ändras eller upphävs – har emellertid rätt att få ett besked om 
kommunen har för avsikt att inleda en sådan planläggning. Kommu-
nen ska redovisa detta i ett s.k. planbesked. Kommunen ska normalt 
ge sitt planbesked inom fyra månader.  

Vi redogör i betänkandet för de grundläggande förutsättningarna 
för kommunens detaljplaneläggning, både ur ett rättsligt och ett prak-
tiskt perspektiv.  

Vidare har vi utrett de rättsliga förutsättningarna för en plan-
intressents medverkan i detaljplaneläggningen. Även om en uttrycklig 
reglering saknas i PBL, finns det ett stort antal bestämmelser i andra 
författningar som hindrar kommunen från att tillåta att en planintres-
sent vidtar vissa åtgärder i planläggningen, bl.a. sådana som innebär 
myndighetsutövning. Sådana bestämmelser finns t.ex. i regeringsfor-
men, förvaltningslagen (2017:900) och kommunallagen (2017:725). 

Privat initiativrätt till detaljplaneläggning 

Uttrycket privat initiativrätt till detaljplaneläggning förekommer 
såväl i den politiska diskussionen som bland kommuner och fastighets-
ägare, byggherrar och andra planintressenter. Uttrycket förekommer 
också i ett antal tidigare utredningar på plan- och bygglagstiftningens 
område. Dessutom används uttrycket i både våra nordiska grann-
länder och i flera andra länder. 
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Det finns inte någon vedertagen och generell definition av privat 
initiativrätt till detaljplaneläggning. Det är således inte något enhet-
ligt institut, utan innebörden varierar beroende på vem som använ-
der uttrycket och i vilket sammanhang det används – och naturligtvis 
även på i vilket land institutet tillämpas. 

Mot bakgrund av bl.a. våra direktiv samt tidigare utredningar och 
den internationella utblick som vi presenterar i betänkandet, menar 
vi att med privat initiativrätt bör i första hand åsyftas någon form av 
privat planläggning eller i vart fall förtydligade och utökade möjlig-
heter för en planintressent att medverka i den kommunala detalj-
planeläggningen. En sådan definition korresponderar också med de 
synpunkter och resonemang som framkommit vid våra möten med 
intressenter, experter och sakkunniga. 

Behov av och nytta med en förtydligad och utvecklad 
medverkan från planintressenten 

Vi har inte kunnat påvisa någon efterfrågan på reformer som möjlig-
gör ökade inslag av privat planering i PBL-systemet, i bemärkelsen 
att enskilda planintressenter skulle kunna utföra uppgifter som inne-
fattar myndighetsutövning och som det i dag ankommer på kommu-
nen att utföra. Däremot anser vi oss ha fått uppfattningen att det 
åtminstone från byggherresidan finns ett önskemål om att enskilda 
planintressenter ska kunna genomföra vissa beredningsåtgärder som 
inte innebär myndighetsutövning. Det har lett oss till slutsatsen att 
det åtminstone på ett övergripande plan finns ett behov av en privat 
initiativrätt.  

Enligt vår mening ligger nyttan av ökade inslag av medverkan från 
planintressenten i att det kan gå snabbare att ta fram den detaljplan 
som behövs för att byggandet ska kunna påbörjas. Därmed kan led-
tiden från projektidé till att den färdiga byggnaden kan tas i anspråk 
förkortas. Dessutom kan kommunala planeringsresurser i viss utsträck-
ning nyttjas bättre. 
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Utgångspunkter för planintressentens medverkan 
i detaljplaneläggningen 

Kommunen bör behålla det övergripande ansvaret för planprocessen 

Stora delar av planprocessen utgör myndighetsutövning. Enligt vår 
bedömning bör uppgifter i detaljplaneläggningen som innefattar 
myndighetsutövning inte överlämnas till en enskild planintressent. 
Det finns vidare skäl för att kommunen även fortsättningsvis bör ha 
det övergripande ansvaret för planprocessen i sin helhet. Skälen är i 
huvudsak att detta krävs för en korrekt och tillförlitlig tillämpning 
av de grundlagsfästa legalitets- och objektivitetsprinciperna. Ett kom-
munalt helhetsansvar bidrar också till att medborgarinflytandet kan 
förverkligas i större utsträckning än om ansvaret skulle delas mellan 
olika aktörer. Ett sådant helhetsansvar är också viktigt ur offentlig-
hets- och sekretessynpunkt. 

Initiativrätten bör inte ytterligare formaliseras eller utökas 

Vi anser att den nuvarande formella rätten att inleda ett planbeskeds-
ärende och den informella möjligheten att få ett planärende inlett, i 
huvudsak fungerar ändamålsenligt utifrån grunderna för och syftet 
med det kommunala planmonopolet. Det finns således inte anled-
ning att lämna förslag som innebär att initiativrätten utökas till att 
även gälla ett detaljplaneärende. I linje med detta föreslår vi inte heller 
någon rätt att överklaga ett planbesked. Enligt vår bedömning saknas 
vidare skäl att införa regler som generellt gör det obligatoriskt för en 
planintressent att ansöka om planbesked. 

Planintressentens medverkan i planläggningen bör kunna förtydligas 
och i viss mån utvecklas 

Utgångspunkterna som angetts ovan, hindrar dock inte att plan-
intressenten tillåts medverka i detaljplaneläggningen eller i arbetet 
med områdesbestämmelser och inte heller att denna medverkan för-
tydligas och utvecklas. En sådan reform gör tvärtom planprocessen 
mer förutsebar, tydlig och transparent, såväl för planintressenten 



SOU 2019:9 Sammanfattning 

15 

och kommunen som för övriga berörda. En sådan reform ligger också 
i linje med vad såväl byggherrar som kommuner efterfrågar. 

Kärnan i en sådan reglering bör i första hand vara att förtydliga 
förutsättningarna för planintressentens medverkan. En reform bör 
även bidra till att intressenten får en utökad möjlighet att i viss ut-
sträckning underlätta kommunens inledande respektive handläggning 
av planärendet, främst genom att planintressenten kan bistå kommu-
nen med vissa beredningsåtgärder.  

En reglering bör också utformas så att risken för s.k. förgäves-
planering och även att planprocessen drar ut på tiden minskar. En 
reglering bör också bidra till att nyttjandet av den kompetens och de 
resurser som kan finnas hos planintressenten sker på ett effektivt 
och rättssäkert sätt och till att kommunala resurser kan frigöras. 

Våra förslag 

Kommunen ska i planbeskedet ange vilket planeringsunderlag 
som kan behövas 

Vi anser att tiden mellan kommunens beslut om positivt planbesked 
och den tidpunkt då det egentliga detaljplanearbetet påbörjas i vissa 
situationer borde kunna användas mer effektivt än vad som är fallet 
i dag. Enligt vår mening bör det införas en bestämmelse i PBL om 
att kommunen – om det har begärts av planintressenten – i planbeske-
det ska redovisa sin bedömning av vilket planeringsunderlag som kan 
behövas för detaljplaneläggningen.  

Kommunen får här göra en bedömning bl.a. utifrån hur tydliga 
planeringsförutsättningarna är, men också vilket underlag som den 
enskilde inkommit med i planbeskedsärendet. Det kan t.ex. handla 
om att kommunen i planbeskedet anger att det finns behov av en  
va-utredning, en geoteknisk undersökning eller en arkeologisk utred-
ning. Därmed kan planintressenten använda tiden fram till att det 
egentliga detaljplanearbetet påbörjas till att ta fram det underlag som 
kommer att behövas för planläggningen. En sådan bestämmelse kan 
således bidra till att det går snabbare att ta fram förslaget till detaljplan 
och till att kommunala planeringsresurser kan nyttjas bättre. 

Vid kommunens bedömning av vilka planeringsunderlag som bör 
anges i planbeskedet, bör även beaktas t.ex. planintressentens eller 
eventuellt ombuds kompetens och erfarenhet av detaljplaneläggning. 
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Planintressenten bör få inhämta yttrande från länsstyrelsen 

Om en planintressent beviljas ett positivt planbesked, ska kommu-
nen på planintressentens begäran i beskedet kunna medge att denna 
tillåts inhämta yttrande från länsstyrelsen. I många detaljplaneären-
den behövs omfattande kompletteringar av planeringsunderlaget till 
följd av synpunkter som kommer in först under samrådet, vilket 
medför att det kan ta lång tid efter samrådsskedet innan planför-
slaget kan bli föremål för granskning. Behovet av kompletteringar 
efter samrådet bör kunna minska, om planintressenten ges möjlighet 
att vidta vissa förberedande åtgärder innan kommunen inleder plan-
arbetet eller under planarbetets initialskede. 

Möjligheten att inhämta yttrande från länsstyrelsen förutsätter 
att den planläggning som planbeskedet avser är förenlig med över-
siktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och att det kan 
antas främja den planläggning som planbeskedet avser. Även denna 
bestämmelse kan enligt vår mening bidra till att det går snabbare att 
ta fram den detaljplan som behövs och till att kommunala planer-
ingsresurser kan nyttjas bättre. 

Länsstyrelsen ska yttra sig över vilket planeringsunderlag som 
behövs för att kunna ta ställning till hur den planläggning som plan-
beskedet avser förhåller sig till de s.k. ingripandegrunderna, t.ex. om 
och i så fall hur planläggningen kan påverka riksintressen, miljö-
kvalitetsnormer och strandskydd, men också frågor om t.ex. risk för 
olyckor, översvämning och erosion. Det kan handla om bl.a. behovet 
av en undersökning avseende markföroreningar, en översvämnings-
analys eller en utredning om omgivningsbuller. Eftersom en begäran 
om planbesked kan ha olika detaljeringsgrad ligger det i sakens natur 
att länsstyrelsen inte kan yttra sig över sådana frågor som inte fram-
går av planbeskedet. Omfattningen av länsstyrelsens skyldighet att 
lämna synpunkter får i det enskilda fallet bedömas utifrån det all-
männa förvaltningsrättsliga utredningsansvaret. 

Länsstyrelsens synpunkter ska redovisas i ett skriftligt yttrande. 
Yttrandet ska skickas till planintressenten, men även till kommunen. 

Planintressentens rätt att inhämta yttrande ska som huvudregel 
upphöra att gälla vid den tidpunkt då kommunen enligt planbeskedet 
bedömer att planläggningen kommer att inledas. 
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Ett förtydligande av planintressentens möjlighet att bidra 
med planeringsunderlag 

Enligt vår mening ska det av PBL framgå att det för detaljplane-
arbetet, utöver grundkartor och fastighetsförteckning, även ska finnas 
det planeringsunderlag som i övrigt behövs. Enligt vår uppfattning 
utgör detta enbart ett förtydligande av gällande rätt. 

Det ska också förtydligas att planeringsunderlag får upprättas av 
annan än kommunen. Med annan än kommunen avser vi första hand 
en enskild planintressent, men i förekommande fall även länsstyrel-
sen och andra förvaltningsmyndigheter. Även detta förslag syftar till 
att öka förutsättningarna för planintressenten att bidra med relevant 
planeringsunderlag inför och under kommunens planläggning och där-
med också till att det går snabbare att ta fram den detaljplan som 
behövs och till att kommunala planeringsresurser kan nyttjas bättre. 

Samtidigt bör det understrykas att förslaget inte innebär någon 
förändring när det gäller kommunens ansvar för att i egenskap av 
planmyndighet se till att underlaget är korrekt och medger en tillför-
litlig avvägning av de allmänna och enskilda intressena i ärendet. I de 
fall planeringsunderlaget tagits fram av planintressenten ankommer 
det alltså på kommunen att säkerställa kvaliteten i detta. 

Om en planintressent tar fram planeringsunderlag, ska det redovisas 
i planbeskrivningen 

Planintressentens förtydligade och i viss mån utvecklade möjligheter 
att medverka i planläggningen, bör enligt vår mening kompletteras 
på så sätt att det av planbeskrivningen tydligt ska framgå om någon 
enskild tagit fram planeringsunderlag i det aktuella planärendet och 
– om så skett – vilka underlag det är fråga om. Det kan handla om 
allt från undersökningar, utredningar, inventeringar och underlag i 
övrigt som upprättats av enskild och som getts in i planärendet. Med 
enskild avses t.ex. fastighetsägare, byggherre eller annan planintres-
sent, men också t.ex. konsult som på uppdrag av kommunen tagit 
fram planeringsunderlag.  

Härigenom skapas en ökad transparens vad gäller planintressen-
tens medverkan i planläggningen, vilket skapar incitament för plan-
myndigheten att säkerställa att avvägningarna på grundval av under-
laget sker på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Det underlättar också 
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för övriga berörda enskilda (grannar m.fl.) att bilda sig en uppfatt-
ning av vilka motstående enskilda intressen som gör sig gällande i 
planärendet, vilket i sin tur skapar förutsättningar för dessa att ta 
tillvara sin rätt i samråd och granskning samt vid ett eventuellt över-
klagande.  

Ytterligare bedömningar och överväganden 

Tidsfristen för planbesked bör inte ändras och planbesked  
bör inte få överklagas 

Med våra förslag om att kommunen i planbeskedet får medge en 
planintressent att inhämta yttrande från länsstyrelsen och om att 
kommunen redan i planbeskedet ska ange vilket planeringsunderlag 
som kan behövas, är det rimligt att anta att kommunens handlägg-
ning av planbeskedsärendet kommer att kräva något mer tid. Vi 
anser dock inte att merarbetet är så omfattande att det finns skäl att 
utöka den nuvarande tidsfristen. Även om planbeskedet med våra för-
slag får en utökad betydelse för den enskilde och även skapar vissa skyl-
digheter för kommunen och länsstyrelsen, bör det enligt vår mening 
inte heller införas en rätt att överklaga planbesked. 

Kommunens ansvar för den fysiska planeringen påverkas inte 

Med en privat initiativrätt i enlighet med våra förslag tillåts en plan-
intressent att i något större utsträckning vidta beredningsåtgärder i 
planprocessens initialskede. Våra förslag påverkar dock inte kom-
munens ansvar, vare sig över planprocessen i sin helhet i det enskilda 
fallet eller över den fysiska planeringen i stort på lång sikt. Det 
ankommer således alltjämt på kommunen att tillse att planerings-
underlaget – oavsett om det har tagits fram av kommunen eller av 
någon annan – möjliggör en korrekt och tillförlitlig avvägning av de 
allmänna och enskilda intressen som gör sig gällande i planlägg-
ningen. Det är också kommunen som i enlighet med det kommunala 
planmonopolet ensam avgör om planläggning över huvud taget ska 
komma till stånd, liksom om det finns skäl att t.ex. avbryta planarbetet 
eller att i slutänden inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan. 
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Våra förslag ändrar inte rättsläget vad gäller en planintressents 
partsställning och klagorätt 

Planintressenten intar inte någon partsställning i ett detaljplaneärende. 
Däremot har en planintressent som samtidigt är sakägare vanligtvis 
möjlighet att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. 
Enligt hittillsvarande praxis från Mark- och miljööverdomstolen står 
det dock klart att en planintressent inte intar motpartsställning i 
mark- och miljödomstol och heller inte har rätt att överklaga en dom 
av en mark- och miljödomstol, som innebär att beslutet att anta en 
detaljplan upphävs. Denna praxis har i huvudsak motiverats med att 
det endast är kommunen som – på grund av det kommunala plan-
monopolet – har befogenhet att anta, ändra eller upphäva planer och 
att det är kommunen ensam som avgör om och vid vilken tidpunkt 
planläggning ska ske.  

Våra förslag utgör endast ett förtydligande respektive viss ut-
veckling av planintressentens medverkan i planläggningen. Utifrån 
det rättsläge som etablerats genom Mark- och miljööverdomstolens 
praxis, anser vi att förslagen i sig inte påverkar bedömningen av om 
en planintressent kan anses inta partsställning eller ej i planärendet. 
Förslagen påverkar enligt vår mening heller inte i sig frågan om plan-
intressenten bör inta ställning av motpart i mark- och miljödomstol 
eller ha möjlighet att överklaga sådan domstols upphävande av kom-
munens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. 

Närliggande frågor – och ytterligare några förslag 

Mer vägledning behövs om vilket underlag som krävs för att bedöma 
vissa planeringsförutsättningar 

I dag saknas det i vissa avseenden tydlig vägledning om vilket planer-
ingsunderlag som kan behövas och hur sådant underlag bör utformas. 
Mot bakgrund av våra förslag anser vi även att regeringen bör ta 
initiativ till att låta ta fram ytterligare vägledning om vilket underlag 
som behövs för att kartlägga vissa grundläggande planeringsförutsätt-
ningar, t.ex. geotekniska undersökningar, va-utredningar och naturvär-
desinventeringar. Sådan vägledning skulle skapa förutsebarhet för plan-
intressenter samt utgöra ett stöd för konsulter och andra utomstå-
ende vid deras eventuella medverkan i detaljplaneläggningen. Detta 
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kan i sin tur begränsa behovet av revideringar och kompletteringar 
av det underlag som konsulterna sedermera tar fram. 

Inget avgränsningssamråd vid planprogram 

Under arbetet med att ta fram ett planprogram ska kommunen 
undersöka och samråda om huruvida ett genomförande av detalj-
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (s.k. under-
sökningssamråd). Om så är fallet, ska den efterföljande detaljplanen 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Om en 
betydande miljöpåverkan kan antas, ska kommunen i programskedet 
även samråda om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas 
(s.k. avgränsningssamråd). Ett sådant undersöknings- och eventuellt 
avgränsningssamråd ska även genomföras inom ramen för samrådet 
av en ny detaljplan.  

Vi anser att miljöbalkens krav på avgränsningssamråd inte ska 
gälla i arbetet med att ta fram ett planprogram enligt PBL. Vi anser 
att det även ska förtydligas att det är frivilligt för kommunen att ange 
planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program (planpro-
gram) för att underlätta detaljplanearbetet. 

Ikraftträdande 

Vi föreslår att våra förslag ska träda i kraft den 1 april 2020.  

Konsekvenser 

Konsekvenser för staten 

För statens del uppstår i första hand konsekvenser för länsstyrel-
serna till följd av förslaget att en planintressent under vissa förut-
sättningar ska kunna begära att länsstyrelsen yttrar sig över plan-
beskedet angående vilket planeringsunderlag som kan behövas för 
att länsstyrelsen ska kunna bedöma om planförslaget är förenligt 
med de s.k. ingripandegrunderna. Sammantaget bedömer vi att läns-
styrelserna behöver kompenseras med motsvarande tre årsarbets-
krafter, eller motsvarande tre miljoner kronor. 
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Konsekvenser för kommuner 

Förslaget att kommunen i ett positivt planbesked ska ange vilket 
underlag som kan behövas för planläggningen, om det begärts av 
planintressenten, medför ett visst merarbete för kommunen. Det 
handlar emellertid om att kommunen kommer att behöva redogöra 
för frågor som normalt ändå måste bedömas av kommunen för att 
den ska kunna avgöra om ett positivt planbesked kan ges eller inte. 
Merarbetet blir därigenom begränsat. Detsamma gäller det mer-
arbete som uppstår för kommunen vid handläggningen av ett plan-
besked i de fall planintressenten begär att få inhämta länsstyrelsens 
yttrande om vilket planeringsunderlag som kan behövas. Kommu-
nen har dessutom möjlighet att ta ut en avgift för beslutet om plan-
besked, varför förslaget inte behöver medföra några kostnader för 
kommunen.  

Övriga förslag bör endast medföra konsekvenser av begränsad 
omfattning för kommunerna.  

Våra förslag medför i några fall nya skyldigheter för kommunen, 
vilket utgör en viss inskränkning i förhållande till den kommunala 
självstyrelsen. De krav som föreslås bör dock leda till ökad trans-
parens för vilket utredningsarbete som krävs för att ta fram ett för-
slag till detaljplan, vilket bör förbättra förutsättningarna för byggan-
det i stort och därmed även ha betydelse för konkurrensen inom 
byggsektorn. Vi bedömer att fördelarna med förslagen är större än de 
nackdelar som förslagen innebär i förhållande till den kommunala 
självstyrelsen. Intrånget får därmed anses vara proportionerligt. 

Konsekvenser för företag 

Våra förslag i detta betänkande har främst betydelse för de företag 
som agerar som planintressenter, dvs. sådana företag som tar initiativ 
till detaljplaneläggning och som kan ha nytta av planläggningen.  

Förslagen att en planintressent ska kunna begära att dels kom-
munen redovisar vilket planeringsunderlag som kan behövas för plan-
läggningen, dels att länsstyrelsen yttrar sig över vilket planerings-
underlag som kan behövas för att länsstyrelsen ska kunna bedöma 
om planförslaget är förenligt med ingripandegrunderna, bör leda till 
att företag ges bättre förutsättningar att bedöma om det är ända-
målsenligt att inleda arbetet med en detaljplan. Redovisningen kan 
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underlätta för planintressenten genom att denne själv kan påbörja 
arbetet med att ta fram underlaget. 

Förslaget att det ska framgå av PBL att planeringsunderlag får tas 
fram av någon annan än kommunen bör leda till att planintressenten 
i fler fall själv kan ta fram det underlag som behövs för planlägg-
ningen. Även om planintressentens möjligheter att ta fram underlag 
inte påverkas av våra förslag i sig, bör ändringen bidra till att klargöra 
att planintressenten själv kan förkorta den tid som åtgår för plan-
läggningen.  

Konsekvenser för enskilda 

Enskilda berörs främst av förslagen i egenskap av grannar, dvs. när 
den enskilde bor eller äger mark i närheten av ett område som ska 
planläggas. Förslagen bedöms ha små eller inga konsekvenser för 
enskilda.  

Konsekvenser för miljön 

Förslaget att det ska framgå av PBL att planeringsunderlag även får 
tas fram av annan än kommunen, vilket bl.a. inbegriper enskilda, kan 
medföra farhågor om att sådant planeringsunderlag inte kommer att 
vara tillförlitligt i alla delar, eftersom det kan vara svårt för den som 
har ett intresse i saken att förhålla sig objektiv till planeringsförut-
sättningarna. Detta kan uppfattas som negativt från miljösynpunkt. 
Samtidigt finns anledning att understryka att planeringsunderlag 
redan i dag ofta tas fram av planintressenten. På så sätt innebär bestäm-
melsen en kodifiering av en ordning som redan tillämpas i många 
kommuner.  

Förslaget innebär inte någon förändring i vilka hänsyn som ska 
tas till miljön vid planläggning. Kommunen kommer dessutom även 
i fortsättningen att ha kvar ansvaret för att säkerställa både att planer-
ingsunderlaget visar planeringsförutsättningarna och att avvägningen 
mellan enskilda och allmänna intressen sker på ett korrekt och till-
förlitligt sätt.  

Förslagen bör inte medföra några negativa konsekvenser för miljön.  
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Övriga konsekvenser 

Våra förslag bör i viss utsträckning stärka samhällets kapacitet att ta 
fram detaljplaner, i vart fall genom en viss förkortning i tid av plan-
processen. Sammantaget bedömer vi att förslagen kan få viss bety-
delse för hur många bostäder som tillkommer på bostadsmarknaden. 
Förslagen tar vidare sikte inte endast på bostadsbyggande, utan även 
på detaljplanering för t.ex. industrimark eller motsvarande.
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Regional utvecklingsförvaltning
  

Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande - Granskning av Förslag till Havsplaner med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Sverige; 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att fatta beslut om 
yttrandet. 
Yttrandet överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 14 juni.

Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden kommer genom denna skrivelse få 
information om vad själva remissen innehåller och hur Region Kalmar län 
kommer att jobba fram ett förslag till yttrande. 
Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig 
havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; 
för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta 
territorialhavet och svensk ekonomisk zon. Havsplanerna ska bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling genom att förena näringspolitiska mål, sociala 
mål och miljömål. Syftet är att underlätta planering och ge vägledning kring 
vad som är den bästa användningen av havet ur ett helhetsperspektiv. 
Havsplanerna är också att ses som kunskapsunderlag - utifrån den kunskap 
vi har idag. Havsplanen ska revideras var åttonde år eller oftare om det 
bedöms nödvändigt. Havsplanerna är vägledande för kommunernas 
planering, enligt miljöbalken. I Kalmar län berörs främst kustkommunerna 
av havsplanerna.
Remissen består av två delar, dels förslaget till havsplaner och dels en MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning). Regionförbundet i Kalmar län har vid 
tidigare tillfällen lämnat synpunkter på Havsplanen för Östersjön.
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Havsplan Östersjön
Hav och kust är viktigt för Kalmar län. Länet har landets längsta kuststräcka, 
näringslivets sammansättning har tydliga kopplingar till kustområdet och 
länets regionala utvecklingsstrategi prioriterar vattenfrågor högt. Region 
Kalmar län ser ett ökat intresse och tryck på havets resurser, i synnerhet de 
kustnära områdena, både regionalt, nationellt och inom EU.

Fortsatta arbete med Remissen
Länsstyrelsen i Kalmar län har bjudit in länets kustkommuner och regionen 
för genomgång och diskussion kring Havsplanen kallad Östersjön med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Nästa möte kommer hållas i slutet 
av april eller början på maj. Tanken är att gemensamt bearbeta det 
omfattande materialet och diskutera hur planen kommer påverka länets 
arbete med planering av havet. Vad innebär detta för kommunerna? Finns 
det delar som utgör hot eller möjligheter för framtida regional utveckling? 
Region Kalmar län har för avsikt att lämna in ett yttrande med ett regionalt 
perspektiv efter gemensamma diskussioner med länsstyrelse och länets 
kustkommuner. 

Tidigare synpunkter
Regionförbundet i Kalmar län har vid fyra tidigare omgångar lämnat in 
synpunkter kring framtagande av havsplanerna. I huvudsak har man ställt sig 
positiv till havsplanerna där man pekat på ett behov av en utvecklad 
havsplanering i en tid där havet utsätts för ett ökat intresse och tryck på 
havets resurser.
Vidare har de bland annat påpekat vikten av att samordna med andra planer 
(t.ex. kommunala översiktsplaner) och att ta till sig av kommunernas 
intressen i frågan. 
Regionförbundet ställde sig också positiva till ökade möjligheter för 
havsbaserad vindkraft i områden som inte har negativ påverkan på miljön. 
Regionförbundet lyfte även in aspekter kopplade till temat ”Attraktiva 
livsmiljöer” som innefattar natur, kultur och friluftsliv och områdets 
betydelse för regional utveckling och den maritima näringen. 
Fler synpunkter finns i bilagorna Yttrande Havsplan AU 20160128 och 
Yttrande Havsplan AU 20180517.
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Sofia Moestedt
basenhetschef
Samhällsplanering och tillväxt

Tobias Facchini
miljösamordnare

Bilagor
1. Sammanfattning - Förslag till havsplaner, granskningshandling (pdf 

29 MB) 
2. Yttrande Havsplan regionförbundets AU 20160128
3. Yttrande Havsplan regionförbundets AU 20180517

https://www.havochvatten.se/download/18.67e0eb431695d8639335ff4f/1552493130320/havsplaner-granskningshandling.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.67e0eb431695d8639335ff4f/1552493130320/havsplaner-granskningshandling.pdf


2016-01-14 D-nr 2015/610

Arbetsutskottet

Förslag till beslut

Yttrande till Havs- och Vattenmyndigheten angående 
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning 
av miljödömningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta i enlighet med yttrande enligt nedan.

Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. (Se bifogad checklista.)

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till inriktning för 
havsplaneringen som innehåller förslag till planeringsmål- och strategier, samt 
avgränsning av den miljöprövning som ska genomföras enligt miljöbalken. 
Frågeställningar som Havs- och vattenmyndigheten gärna ser att man belyser i 
remissen är:

 Hur ser ni på föreslagna planeringsmål och – strategier som vägledning för 
planeringsarbetet?

 Vilka ytterligare väsentliga frågor finns att hantera inom 
havsplaneområdena (Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet)?

 Hur ser ni på föreslagna innehållsmässig avgränsning som en lämplig 
utgångspunkt för bedömning av havsplanernas betydande miljöpåverkan?

Sammanfattning av inriktningsdokumentet
Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig 
havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta territorialhavet 
och svensk ekonomisk zon. Enligt havsplaningsförordningen (2015:400) ska 
Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner.

Havsplaneringen hanterar främst de rumsliga aspekterna i havsförvaltningen. Det 
handlar om att i havsplaner utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga 
förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet. 
Havsplaneringen kan kort beskrivas som en process för att analysera och 
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organisera verksamheter i havsområdena för att uppnå miljömässiga, 
näringspolitiska och sociala mål. Processen ska leda fram till havsplaner som på 
plankartor och i en planbeskrivning visar på lämplig användning av havet. Enligt 
PBL, ska kommunernas översiktsplaner omfatta hela havsområdet (inre vatten och 
territorialhav) som finns inom kommunernas gränser. Den nya regleringen innebär 
att kommunerna och staten delar ansvaret inom territorialhavet.

Regionförbundets synpunkter

Hav och kust är viktigt för Kalmar län. Länet har landets längsta kuststräcka, 
näringslivets sammansättning har tydliga kopplingar till kustområdet och länets 
regionala utvecklingsstrategi prioriterar vattenfrågor högt. 

Vi ser ett ökat intresse och tryck på havets resurser, i synnerhet de kustnära 
områdena, både regionalt som nationellt och inom EU. 

Regionförbundet ser ett stort behov av en utvecklad havsplanering och ser därför 
positivt på att det arbetas fram övergripande havsplaner i dialog mellan berörda 
parter. 

Regionförbundet anser att det är viktigt att havsplanerna samordnas med andra 
planer (t.ex. kommunala översiktsplaner) och att berörda parter ges möjlighet att 
få tillgång still samma underlag, kostnadsfritt, för att underlätta en samsyn kring 
viktiga frågor och att gemensamma intressen beaktas. 

I inriktningsdokumentet beskrivs det tilltänkta upplägget för arbetet med att ta 
fram havsplanerna. Förslaget innefattar olika tematiska arbetsgrupper, bl.a. 
regional tillväxt. Det regionala utvecklingsansvaret ligger på landets regioner 
respektive de kommunala samverkansorganen, där sådana finns. Regionförbundet 
förutsätter att man väljer representativa representanter för varje enskild tematisk 
arbetsgrupp, i fallet för regional tillväxt ska således aktörerna som har det 
regionala utvecklingsansvaret finnas med.   

I inriktningsdokumentet har ett flertal s.k. väsentliga frågor identifieras för 
respektive havsplanområde. En del av dessa är gemensamma och andra inte. 
Regionförbundet anser att man bör se över formuleringarna så att de blir mer 
harmoniserande. Regionförbundet anser vidare att följande västenliga frågor bör 
ändras eller läggas till under havsområdet Östersjön;

 Under andra punkten ”Utökande och fastställande av skyddade 
områden…” så kan man utgå ifrån att lekbottnar för fisk ingår. Vi anser 
dock att denna fråga är så pass viktig att den bör nämnas mer specifikt 
antingen under denna punkt eller som en egen punkt (förslagsvis samma 
formulering som finns för Västerhavet).

 Friluftslivet behov och utveckling av turismnäringen längs Östersjön är en 
väsentlig fråga i ett regionalt och lokalt perspektiv (samma som 
Västerhavet).
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 Kommande utrymmes- och lokaliseringsbehov för växande maritima 
näringar såsom vattenbruk (samma som Västerhavet)

 Den långsamma vattenomsättningens konsekvenser; med möjligheter och 
utmaningar för t.ex. miljögifter och vattenbruk (samma som Bottniska 
viken) 

Beslutsunderlag
Denna remiss är en del av Havs och vattenmyndighetens målsättning att 
överlämna förslag till regeringen om havsplaner 2018/19. Tidigare har 
Regionförbundet yttrat sig över remisser ”Promemoria – Hushållning med 
havsområden” (D-nr 2013/658-114) och ”Förslag till direktiv om havsplanering 
och integrerad kustförvaltning” (D-nr 2013/651-114) som också är en del i samma 
planeringsprocess för utarbetande av havsplaner.

Skickas till
Synpunkter på inriktningsdokumentet ska ha inkommit till Havs- och 
vattenmyndigheten senast den 1 mars 2016. Remissynpunkter skickas med e-post 
till havochvatten@havochvatten.se. 

Handläggare: Tobias Facchini, tobias.facchini@rfkl.se, 076-7588383

mailto:havochvatten@havochvatten.se


2018-05-09 D 2018/108-114, 2018/227-114

Arbetsutskottet

Yttrande till Havs- och Vattenmyndigheten angående 
Förslag till Havsplan Östersjön, samt 
miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att avge yttrande enligt nedan. 

Yttrandet bearbetas vidare inför styrelsen och kommer att stämmas av med 
Mörbylånga kommun, Västerviks kommun, Länsstyrelsen samt SKL.

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till Havsplaner, vilka 
geografiskt avgränsas till tre havsområden; Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet. I havsplanerna anges inriktningen för användningen av havsområdet. 
Havsplanerna innehåller förslag till planeringsmål- och strategier samt 
avgränsning av den miljöprövning som ska genomföras enligt miljöbalken. Till 
förslagen av de statliga havsplanerna hör även miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) och hållbarhetsbedömningar (HB). Havsplanens vägledning riktar sig till 
kommuner, regionplaneorgan, myndigheter och näringsidkare. Med havsplanerna 
kan planeringen underlättas då samtliga aktörer utgår från samma 
planeringsunderlag. En integrerad planering är viktig för att nå en långsiktigt 
hållbar utveckling. Havsplanerna börjar gälla 2021.

Frågeställningar som Havs- och Vattenmyndigheten gärna ser att man belyser i 
remissen är:

1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika områden? 

2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplanering, 
behöver miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhetsbedömningarna 
fånga upp? 

3. Vilka ytterligare befintliga planerings- eller kunskapsunderlag bör ligga 
till grund för havsplanerna? 

Sammanfattning av samrådshandlingen
Det är första gången Sverige tar fram havsplaner. Boverket anger att statlig, 
vägledande havsplanering har tillkommit på grund av att havet kräver 
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specialistkompetens som många kommuner saknar, samt att insikten till varför 
havet planeras saknas. Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i 
miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre 
statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 
Regionförbundet i Kalmar län yttrar sig över havsplaneområde Östersjön. 

Det är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som enligt 
havsplaneringsförordningen (2015:400) ska ta fram förslag till havsplaner. 
Planerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon. Havsplanerna 
innehåller ställningstaganden till hur olika intressen ska beaktas. Riksintressen 
kvarstår hos ansvariga myndigheter. En havsplan förenar näringspolitiska mål, 
sociala mål och miljömål. 

Havsplanerna är ett verktyg för samordnad havsförvaltning med syfte att:

 Havsplanerna ska främja samexistens mellan olika verksamheter och 
användningar, så som energiutvinning, försvar, natur, yrkesfiske, sjöfart, 
sandutvinning, generell användning samt attraktiva livsmiljöer.

 Havsplanen ska bidra till god miljöstatus i havsmiljön nås och 
upprätthålls. 

 Havsplanen ska bidra till att havets resurser används hållbart så att 
havsanknutna näringar kan utvecklas. Syftet med havsplanerna är att öka 
förutsägbarheten för aktörer som avser bedriva verksamhet till havs. 

Havsplanerna är vägledande för kommunernas planering, enligt miljöbalken. I 
Kalmar län berörs främst kustkommunerna av havsplanerna.

Havsplanerna är också att ses som kunskapsunderlag - utifrån den kunskap vi har 
idag. Havsplanen ska revideras var åttonde år eller oftare om det bedöms 
nödvändigt.

Havsplaneringsprocessen 

Havsplaneringen kan kort beskrivas som en process för att analysera och 
organisera verksamheter i havsområdena för att uppnå de olika målen. Planering 
handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer. Havsplaneringen 
hanterar främst de rumsliga aspekterna i havsförvaltningen. Havsplaneringen 
hanterar utrymme och placering på ytan, under ytan, över ytan, på botten och i 
havsbotten. Det handlar om att i havsplaner utifrån ett helhetsperspektiv ge 
rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet. 
Processen ska leda fram till havsplaner som på plankartor och i en 
planbeskrivning visar på mest lämplig användning av havets områden. Enligt 
PBL, ska kommunernas översiktsplaner omfatta hela havsområdet (inre vatten och 
territorialhav) som finns inom kommunernas gränser. Den nya regleringen innebär 
att kommunerna och staten delar ansvaret inom territorialhavet. Arbetet ska 
bedrivas sektorsövergripande utifrån en ekosystemansats och även omfatta 
inventering och analys av tillgängligt underlag för havsplanering. 
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Havsplanen ska revideras var åttonde år eller oftare om det bedöms nödvändigt.

Lagrum 

Havsplanen grundar sig på havsplaneringsförordningen och miljöbalken. Planen 
kopplar också till de 17 globala målen för hållbar utveckling, de nationella 
miljömålen med det övergripande generationsmålet och de 16 
miljökvalitetsmålen, Sveriges maritima strategi och klimatanpassning.

Ansvar och roller

Regionförbundet i Kalmar län har ett regionalt utvecklingsansvar. Länsstyrelsen i 
Kalmar ska stödja och samordna kommunerna längs kusten i deras arbete med 
havsplanering. Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands 
län ska dessutom samordna de länsstyrelser som ligger inom samma 
havsplaneringsområde och etablera kompetens och rutiner för uppgiften.

Havsplanens upplägg 

Havsplanen är uppbyggd utifrån ett antal utgångspunkter och förutsättningar följt 
av planeringsmål för önskad framtid 2050. Vägledning om mest lämplig 
användning består av riktlinjer och företräden inom olika områden.

De olika havsområdena presenteras med en plankarta för varje havsområde med 
beskrivningar, förutsättningar och motiveringar till varför planeringen ser ut som 
den gör.

De många intressen som finns i havet är indelade i teman och beskrivs med kartor. 
Riksintresseanspråk och allmänna intressen av väsentlig betydelse redovisas 
särskilt.

Genomförande och tillämpning beskrivs i eget kapitel. Havsplanen har en 
vägledande roll vid tillståndsprövning och andra ärenden enligt miljöbalken. 

Avslutningsvis redovisas konsekvenser vilka bedöms utifrån ekologiska, sociala 
och ekonomiska perspektiv.
Tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och hållbarhetsbedömningar 
(HB) upprättas av extern part för varje område och kompletteras i separata 
dokument. Dessa läggs till samrådet.

Regionförbundets synpunkter

Hav och kust är viktigt för Kalmar län. Länet har landets längsta kuststräcka, 
näringslivets sammansättning har tydliga kopplingar till kustområdet och länets 
regionala utvecklingsstrategi prioriterar vattenfrågor högt. Regionförbundet ser ett 
ökat intresse och tryck på havets resurser, i synnerhet de kustnära områdena, både 
regionalt, nationellt och inom EU. 

Regionförbundet ser ett stort behov av en utvecklad havsplanering och ser därför 
mycket positivt på att det arbetats fram övergripande havsplaner i dialog mellan 
berörda parter. Hållbar utveckling kan bättre tillgodoses genom ökad samordning 
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mellan kommunal, regional och nationell nivå. Samverkan kan även minimera 
målkonflikter.

Innebörden av havsplanen framgår tydligt. Konsekvenser redogörs för i separata 
dokument. Det anges i havsplanen att en havsplan är framtidsriktad och ska leda 
till den framtid vi vill nå. Ett medskick från regionförbundet är att denna havsplan 
i högre grad är en beskrivning av nuläget och alltför lite inriktat på framtid. 
Kapitlet En framtid vi vill nå (s. 28-30) som anger tio planeringsmål ser 
regionförbundet kan utvecklas. 

Regionförbundet anser att det initialt behövs en tätare revidering av havsplanen, 
detta för att justera eventuella brister och för att få fart på havsplaneringen.

Regionförbundet ser positivt på planens ställningstaganden om användning i olika 
havsområden. Det är viktigt att havsområden används på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån hänsyn till områdets beskaffenhet, läge och det behov som finns. Det är 
viktigt att så långt det är möjligt främja samexistens av verksamheter och 
användningsområden och att alltid utgå från en långsiktigt hållbar utveckling 
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Tema Attraktiv livsmiljö som innefattar natur, kultur och friluftsliv, är viktig för 
regional utveckling och den maritima näringen. Hur ska kommunerna beakta 
attraktiva livsmiljöer i översiktsplanerna? Vilken status har tema Attraktiva 
livsmiljöer?

Regionförbundet ser positivt på energiutvinning som havsbaserad vindkraftverk.

Regionförbundet ser positivt på det stöd det digitala kartunderlaget ger för 
planeringsprocessen. Kartunderlaget i Förslag till havsplan Östersjön kan dock 
förbättras layoutmässigt för ökad tydlighet och tolkning av havsområdet. Vidare 
ser vi att residensstaden Kalmar samt orterna Mönsterås och Torsås namnges i 
kartorna för att underlätta navigering, även om skälet till att de inte nämns beror 
på att de geografiskt är belägna inom området för inre vatten. Öland borde nämnas 
på samma sätt som Gotland. 

Regionförbundet ser även ett behov av strömförhållanden, djupbeteckningar och 
bottenstruktur i havsplanen. Peka även ut döda havsbottnar i planen.

Regionförbundet identifierade i Inriktningsdokumentet följande väsentliga frågor 
som inte lagts till i havsplan Östersjön:

 Kommande utrymmes- och lokaliseringsbehov för växande maritima 
näringar såsom vattenbruk anges inte i havsplanen. I den nationella 
strategin för vattenbruk är ett av målen att majoriteten av Sveriges 
kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser i sina 
översiktsplaner (s.125, Vattenbruk och blå bioteknik).

Regionförbundet identifierade i Inriktningsdokumentet följande väsentliga frågor 
som beaktats i havsplan Östersjön:
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 Friluftslivet behov och utveckling av turismnäringen längs Östersjön är en 
väsentlig fråga i ett regionalt och lokalt perspektiv (s.73-75, Friluftsliv, 
fritidsfiske och turism).

 Behovet av skyddade områden av lekbottnar för fisk omnämns i kapitel 
6.8 Yrkesfiske (s.128).

Regionförbundet identifierade i Inriktningsdokumentet följande väsentliga frågor 
som beaktas i miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning för 
havsplan Östersjön:

 Den långsamma vattenomsättningens konsekvenser; med möjligheter och 
utmaningar för t.ex. miljögifter och vattenbruk. 

Som svar på ytterligare planerings- och kunskapsunderlag ser Regionförbundet i 
Kalmar län att även de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kan 
ligga till grund för havsplanen för Östersjön.

Miljökonsekvensbeskrivning Östersjön

Regionförbundet i Kalmar län har inga synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Hållbarhetsbedömning Östersjön

Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på det bredare perspektivet som belyser 
de tre dimensionerna av hållbarhet i hållbarbarhetsbedömningen. 

Beslutsunderlag
Samrådshandling förslag till havsplan för Östersjön

Skickas till
Synpunkter på samrådshandlingen ska ha inkommit till Havs- och 
vattenmyndigheten senast den 15 augusti 2018. Remissynpunkter skickas med e-
post till havochvatten@havochvatten.se. 

Handläggare: Jaana Asp, jaana.asp@rfkl.se, 073-072 25 63 och Tobias Facchini, 
tobias.facchini@rfkl.se, 076-758 83 83.

mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:jaana.asp@rfkl.se
mailto:tobias.facchini@rfkl.se


Sammanfattning
Detta är det förslag till havsplaner som ställs ut för granskning.

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön 
och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den 
bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndighe-
ter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillstånds-
prövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen.

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning. Den el-
ler de användningar som anges i ett område har företräde framför andra 
användningar. I nästan hela havet bedöms användningar kunna samsas om 
de anpassar sig till varandra. På de platser användningar inte bedöms kunna 
samsas vägleder havslplanen om vilken eller vilka användningar som har 
företräde.

Havsplanerna anger tio användningar: energiutvinning, försvar, generell an-
vändning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, utredningsområde 
sjöfart och yrkesfiske. 

Havsplanerna anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga 
naturvärden, till höga kulturmiljövärden eller till totalförsvarets intressen.

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighets- 
bedömning utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra 
allmänna intressen är viktiga för avvägningen.

Konsekvenserna av havsplanerna bedöms utifrån ekologiska, ekono-
miska och sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna 
har skett parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom redovisas 
konsekvenserna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat 
hållbarhetsbeskrivning.

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar, samhälls-
mål, rapporter av olika slag och inte minst den långa dialog som Havs- och 
vattenmyndigheten fört med berörda intressenter. Det är första gången 
någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. Både utgångspunkterna för 
havsplaneringen och hur planen ska användas är därför ny kunskap och en 
ny diskussion.

Granskningen innebär att andra får ge synpunkter på detta förslag till havs-
plan, så att Havs- och vattenmyndigheten sedan kan justera förslaget.

Figur 2. Översiktskarta över Sveriges tre 
havsplaner.
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Samhälle och tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande - Bostadsförsörjningsprogram Mönsterås 
kommun 2019-2022

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar lämna följande yttrande till 
Mönsterås kommun som svar på remissen om Bostadsförsörjningsprogram 
Mönsterås kommun 2019 – 2022.

Bakgrund
Mönsterås kommun har skickat ut sitt Bostadsförsörjningsprogram 2019-
2022 på remiss. Syftet med programmet är att ange strategiska 
ställningstaganden angående boendebehov, befolknings- och 
bostadsutveckling. Programmet ska också kunna användas som 
kunskapsunderlag i kommunens samhällsplanering. 

Kommunen konstaterar att behovet av bostäder är nära sammanbundet med 
utvecklingen inom viktiga områden såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, 
familjebildning och ekonomisk tillväxt. Boendeplanering är på så vis en 
central del i kommunens arbete för utveckling och tillväxt. 
Bostadsförsörjning handlar dels om att planera för att nya bostäder ska 
kunna byggas, dels om att se över hur det befintliga beståndet ska utvecklas. 
Förutom att ange mål och riktlinjer ska även programmet visa en samlad bild 
av kommunens befolknings- och bostadssituation samt boendebehov.

Bostadsförsörjningsprogrammet för Mönsterås kommun uppmärksammar 
följande fyra områden och föreslår konkreta åtgärder inom vart och ett av 
dessa: 

 Utveckla strategier så att både stad och land ska leva
 Stärk Mönsterås regionala roll som boendealternativ
 Skapa mer tillgängliga boendemiljöer
 Individen i fokus

Regionala utvecklingsnämndens synpunkter
Mönsterås kommun har gjort en god analys av 
bostadsförsörjningssituationen i  kommunen. Programmet känns väl 
genomarbetat. De slutsatser kommunen dragit ger bra grund för framtida 
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agerande och Mönsterås bostadsförsörjningsprogram blir också ett värdefullt 
underlag i samband med regionala analyser och ställningstaganden. 
Två viktiga delar i länets RUS är fossilbränslefri region år 2030, samt att 
utvecklingen bör planeras utifrån funktionella samband och med 
utgångspunkten att de funktionella regioner som berör länet ska bli större 
och färre till antalet. För att nå dit är det väsentligt att kunna ta ett arbete på 
pendlingsavstånd men att kunna resa snabbt och att det kan ske med 
minskade utsläpp. Snabb kollektivtrafik som kan nås av många är en viktig 
förutsättning. Då är det också väsentligt, utöver hur kollektivtrafiken 
organiseras, hur bostäder lokaliseras. 
För att uppnå RUSens mål menar vi att det är en fördel att i huvudsak bygga 
bostäder i närheten av starka stråk och i lägen där kollektivtrafiken är lätt att 
nå. Det innebär ofta att bygga i redan bebyggda lägen där redan byggd 
infrastruktur och service kan utnyttjas. Möjligheterna att förtäta bebyggelsen 
i samhällenas centrala delar och i anslutning till kollektivtrafiken bör tas 
tillvara. Det är också huvudinriktningen i Mönsterås 
bostadsförsörjningsprogram. 
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram lyfter också fram att kommunen 
ska ha en positiv inställning till bostadsbyggande i strandnära lägen i lågt 
exploaterade områden. Regionala utvecklingsnämnden vill understryka 
vikten av att också i dessa sammanhang utgå från närheten till starka stråk 
och möjlighet till kollektivtrafik. 
Regionala utvecklingsnämnden ser gärna att kommunen inte bara nämner ett 
av fyra prioriterade utvecklingsområden i RUSen, utan tydliggör hur hänsyn 
tas till relevanta strategier inom RUSens samtliga utvecklingsområden. Det 
är också önskvärt att koppla programmet tydligare till länets 
trafikförsörjningsprogram, kollektivtrafikstrategi och regionala 
transportplan.

Carolina Gunnarsson
Miljösamordnare

Sofia Moestedt
Basenhetschef

Bilagor
Bostadsförsörjningsprogram Mönsterås kommun 2019 - 2022
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Arbetsgrupp

Thomas Nilsson, Teknisk chef
Henrik Eriksson, Plan- och byggchef
Christina Samuelsson, Socialchef
Armin Avdic, VD Mönsterås Bostäder AB
Torbjörn Sandebäck,, Utredningssekreterare 

Medborgardialog utförd av  Hanna Dahmberg, Ramböll AB

Omslagsfoto: 

Kartor och diagram: Henrik Eriksson om inget annat anges.

Kontakt: kommun@monsteras.se 

Mönsterås kommun sträcker sig från djupa Smålandsskogar i väster till 
Östersjön med öarna i Kalmarsund i öster.  Längs kusten återfinns skärgården 
med mer än 300 öar, i kommunens finns även två större åar, Emån och 
Alsterån. Mönsterås är dock inte bara natursköna miljöer. Kommunens 
strategiska läge centralt i Kalmar län mellan Oskarshamn och Kalmar gör 
Mönsterås kommun till ett attraktivt boendealternativ mellan länets två största 
arbetsmarknadsregioner.

Mönsterås kommuns ca 13 500 innevånare är till största del boende i 
någon av kommunens sex tätorter, Mönsterås, Oknö, Blomstermåla, Ålem, 
Timmernabben eller Fliseryd. Näringslivet i regionen är varierande, i Mönsterås 
och Oskarshamn är tillverkningsindustrin dominerande, och i Kalmar är 
tjänste- och servicesektorn stor. Mönsterås kommun får ofta goda omdömen 
avseende företagsklimat, service till medborgare, aktivt föreningsliv, närhet till 
friluftsaktiviteter, väl utbyggt cykelvägnät, miljöarbete med mera. Dessa positiva 
faktorer ger goda förutsättningar för att leva och verka i Mönsterås kommun 
och i Kalmarsundsregionen.
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BAKGRUND OCH 
SYFTE

INLEDNING

ARBETSPROCESS

Bostadsförsörjning bör betraktas i ett brett samhällsperspektiv. Behovet av 
bostäder  är nära sammanbundet med en utveckling inom viktiga områden 
såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, familjebildning och ekonomisk tillväxt. 
Boendeplanering är på så vis en central del i kommunens arbete för utveckling 
och tillväxt.

Kommunen arbetar för en hållbar miljö för både befintliga och nya 
kommuninvånare, och värnar om att dialogen angående bostadsförsörjning 
ska ge goda förutsättningar för alla, och skapa förutsättningar för kommunal 
utveckling.  Kommunens mål är också att hela kommunen skall leva. 
Kommunens tätorter och landsbygd ska ges förutsättningar för hållbar tillväxt 
och utveckling.

Bostadsförsörjning handlar dels om att planera för att nya bostäder ska kunna 
byggas, dels om att se över hur det befintliga beståndet ska utvecklas

Förutom att ange mål och riktlinjer ska även programmet visa en samlad bild 
av kommunens befolknings- och bostadssituation samt boendebehov. Både 
situation och behov ska kopplas till skola, förskola och omsorg.

Arbetet att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har drivits av Tekniska 
förvaltningen i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen samt Mönsterås Bostäder AB.

Arbetet påbörjades hösten 2018 och är på remiss under april-juni 2019. Efter remissrundan 
kommer programmet att revideras och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
Antagande bedöms kunna ske i september 2019. 

Arbetsmetoden för att analysera kommunens förutsättningar och framtidens 
krav på bostäder i bostadsförsörjningsprogrammet har varit processinriktat. 
Syftet har varit att försöka få en generell bild av kommuninvånarnas och andra 
aktörers åsikter gällande boende, vilka behov som finns, från vilka grupper och 
vad som efterfrågas. 

Medborgardialogen tillsammans med arbetsgruppens kunskaper, samt en 
omvärldsanalys har resulterat i det färdiga bostadsförsörjningsprogrammet.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett dokument som kontinuerligt behöver 
revideras och utvecklas. Därför ska riktlinjer för bostadsförsörjningen 
aktualiseras av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Det finns ett antal nationella, regionala och kommunala mål som tillsammans 
med lagen om bostadsförsörjning utgör grunden för kommunens arbete. 

UPPSTART  REMISS   ANTAGANDE
NOV -18  APRIL-JUNI -19  23 SEP -19

Syftet med programmet är att ange strategiska ställningstaganden angående 
boendebehov, befolknings- och bostadsutveckling. Programmet ska också kunna 
användas som kunskapsunderlag i kommunens samhällsplanering.
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STYRANDE DOKUMENT 
OCH RIKTLINJER

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet 
en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas. Ett delmål är att bostadspolitiken ske leda till långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett 
utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Lagen om bostadsförsörjning

Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för sin egen bostadsförsörjning. 
Kommunerna ska med riktlinjer planera för att skapa förutsättningar för alla 
sina invånare att leva i goda bostäder. Genom riktlinjer för bostadsförsörjningen 
tydliggör kommunen sina ambitioner hur boendevillkoren i kommunen ska 
utvecklas.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande
uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen,
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Länsstyrelsen ska för länets kommuner lämna råd, 
information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen.

Boverkets vision 2025

Boverkets visionsdokument Sverige 2025 visar var Sverige bör vara år 2025 för 
att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra 
nationella mål som rör fysisk samhällsplanering.

Översiktsplan

Översiktsplanen utgör kommunens viktigaste styrdokument för fysisk planering.  
I översiktsplanen åskådliggörs hur en god långsiktig utveckling ska ske gällande 
bebyggelse, men även för övrig mark- och vattenanvändning. Mönsterås 
kommun har valt att dela upp sin översiktsplan i tre delar, Del 1 Mål och 
strategier, Del 2 Kusten och Del 3 Inlandet. Dessa antogs 2002, 2006 respektive 
2011 och har därefter aktualiserats varje mandatperiod.

Regional utvecklingsstrategi  

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 – en gemensam färdplan för 
Kalmar län, framtagen av länets aktörer tillsammans. Ett av fyra prioriterade 
utvecklingsområden är Hållbar samhällsplanering. 
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Det är många aktörer som är inblandade i samhällsbyggnadsprocessen, och 
det är många processer som behöver samordnas för att systemet ska fungera. 
Kommunen är en viktig aktör i bostadsförsörjning, inte minst p g a av stort 
markinnehav, planerande och bestämmande av vad marken får användas till, 
utbyggnad av gator och grönområden,  samt att det kommunala bostadsbolaget 
ofta äger en stor andel av kommunens hyreslägenheter.  

Bostadsförsörjning är mer än att bara bygga fler bostäder. Genom att nya 
bostäder byggs frigörs också äldre ofta billigare bostäder som andra målgrupper 
kan dra fördel av. På så vis gynnas även mindre resursstarka grupper av att nya 
bostäder uppförs. De nya bostäderna har oftast en högre hyra eller högre pris än 
vad som är genomsnittet i kommunen.

Ytterligare en aspekt är att samhällsplanering inte handlar om att endast bygga 
bostäder, utan en bebyggd miljö är så mycket mer än bara bostäder. Det handlar 
om alla de människor som lever och vistas i rummen mellan byggnaderna, om 
infrastrukturen, samhällsservice, allmänna ytor, arbetsplatser, och inte minst 
samspelet mellan alla dessa funktioner och dess gestaltning.  

KOMMUNENS VERKTYGSLÅDA

ÖVERSIKTLIG FYSISK 
PLANERING

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange hur mark- 
och vattenanvändningen får användas och kommunens syn på hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Den ger kommunen en långsiktig bild av vad 
kommunen vill uppnå.

Länsstyrelsen i Skåne, 2018
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DETALJPLANERING OCH 
PLANBEREDSKAP

MARKINNEHAV OCH 
MARKSTRATEGI

DET ALLMÄNNYTTIGA 
BOSTADSBOLAGET

Kommunen har även tagit fram två ortsanalyser, Blomstermåla och Ålem 
samhällen. I både översiktsplanen och ortsanalyserna är områden för ny 
bostadsbebyggelse utpekad. Varken översiktsplanen eller ortsanalyser är 
juridiskt bindande utan ett besluts- och planeringsunderlag i ärenden som rör 
samhällsplanering, till exempel vid detaljplaneläggning. 

För att gå vidare med förverkligande av utpekade områden i en översiktsplan 
eller i en ortsanalys tas detaljplaner fram. En detaljplan kan förstås som ett 
juridiskt bindande dokument mellan kommun, stat, markägare, grannar och
andra berörda. En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får 
bebyggas och vad den ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen ligger 
sedan som grund för beslut om t ex bygglov. En detaljplan gäller tills dess att 
den upphävs eller täcks över av en ny.

Då det är en lång process att ta fram nya detaljplaner är det viktigt att 
kommuner arbetar långsiktigt och har en hög planberedskap, d v s att det redan 
finns områden med färdiga detaljplaner som kan byggas ut eller byggas om. 

Mönsterås kommun har sedan många år tillbaka arbetat långsiktigt med att 
förvärva strategisk mark och är idag en stor markägare i och kring kommunens 
tätorter. Detta har medfört att tätorterna till stor del har utvecklats på egen 
mark. Det är en stor fördel om kommunen har ett stort markinnehav då det 
innebär möjlighet att styra och säkra var, när, hur och vad det ska byggas 
bostäder, och på så vis tillsammans med marknadens aktörer styra kommunens 
utveckling. 

Vid markförvärv är kommunens översiktsplan vägledande vilket betyder att det 
är av stor vikt att den varje mandatperiod aktualiseras.

Nästan alla kommuner i Sverige har ett kommunalt bostadsbolag. Ofta äger 
bostadsbolaget en stor del av kommunens hyreslägenhetsbestånd. I kommuner 
där bostadsbyggandet av hyreslägenheter är lågt kan kommunen spela en viktig 
roll genom ägardirektiv till bostadsbolaget att bygga fler bostäder.

Även om tekniska förvaltningen är ansvarig för kommunens fysiska planering, 
projektering och utbyggnad av infrastruktur i nya området måste också andra 
förvaltningar aktivt medverka. En tätort är beroende av bra skolmiljöer, fritids- 
och idrottsanläggningar samt omsorgslokaler på rätt plats.  

Det krävs därför en god och tidig dialog mellan de olika förvaltningarna/
nämnderna för att planering och genomförande ska kunna ske så platserna är 
klara när behovet uppkommer. I cirkeln till vänster är det tydligt hur många olika 
aspekter som kommunen måste ta hänsyn till. 

VIKTEN AV INTEGRERAT 
ARBETE I KOMMUNENS 
NÄMNDER OCH 
FÖRVALTNINGAR
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MÖNSTERÅS UTVECKLING OCH OMVÄRLD
OMVÄRLDENS 
PÅVERKAN - FYRA 
MEGATRENDER

För att förstå Mönsterås kommuns möjligheter och utmaningar behöver man
titta utanför kommunens avgränsning. Det finns en rad förändringsprocesser
som påverkar alla samhällen i hela världen. Dessa trender måste all
samhällsplanering förhålla sig till på ett eller annat sätt för att nå
framgång. Boverket har lyft fram fyra trender i dokumentet Vision för Sverige
2025 som de menar är här för att stanna; Urbanisering, Globalisering,
Digitalisering och Klimatförändringar. Andra starka trender är
kommersialisering, åldrande befolkning, och individualisering. 

Urbanisering
Sedan 1970-talet har befolkningen i större städer och förortskommuner
ökat på bekostnad av framförallt Sveriges glesbygdskommuner. Framförallt 
koncentreras Sveriges befolkning i allt högre utsträckning kring de tre 
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Anledningen till att just 
större städer och dess omland är så pass attraktiva beror på det paket av livsstil, 
upplevelser, utbud, nätverk, studiemöjligheter och arbete som nästan uteslutande 
finns i större tätorter.En aspekt av urbaniseringen är att framförallt unga vuxna 
väljer att flytta till de större städerna, inte minst till universitetsorterna. Detta 
betyder att hela 250 av Sveriges 290 kommuner blir färre i denna åldersgrupp,
exempelvis tappade Mönsterås kommun 20 procent av invånare födda 1987 
mellan åren 2005-2017, d v s under den period gruppen var 18-30 år. För många 
kommuner är siffrorna ännu högre. Ett vanligt förekommande resonemang är 
att unga vuxna som flyttat till större städer väljer att flytta hem när det är dags 
att bilda familj. Statistik från Kalmar län visar att det i bästa fall är en av fem 
utflyttare som återvänder hem. I de fall personerna väljer att flytta hem igen 
väljs ofta centralorten i kommunen eller länets residensstad som boendeort.

Boverkets prognos är att urbaniseringstrenden är stabil, och att fram till 2040 
kommer hela 70 % av Sveriges befolkningsökning ske i de tre storstadslänen. 
För Sydöstra Sverige (Östergötland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland) 
beräknas folkmängden öka med ca 10 000 om året, sannolikt allra mest i 
residens- och universitetsstäderna.

Digitalisering
Digitaliseringens framfart de senaste årtionden har skett i en mycket snabb 
takt och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Information färdas 
snabbt, vilket innebär att människor kan följa händelser i realtid, även händelser 
på andra sidan jorden. Digitaliseringen innebär också att många ärenden 
och tjänster idag kan göras helt elektroniskt. Genom snabba uppkopplingar 
tillkommer flera positiva möjligheter. I en globaliserad värld är det viktigt att IT 
blir en naturlig del i undervisningen på skolor för att Sverige ska kunna fortsätta 
vara en ledande nation inom informationsteknologin. Tillgång till internet
möjliggör distansutbildningar på högskolor vilket ökar tillgängligheten till 
utbildning för dem som inte har möjlighet att flytta, vilket i sin tur också kan 
bidra till jämställdhet och regional tillväxt. Digitaliseringen märks också av i våra 
köpmönster genom att näthandeln tar andelar av detaljhandeln. Ytterligare ett 
mönster är att betalning i samhället till stora delar har gått från kontanter till 
elektronisk överföring via kort eller mobil.

Boverkets prognos är att digital service i våra liv, såväl offentlig som 
kommersiell, kommer vara en naturlig del 2025. Vidare kommer 

Sverige efter befolkningsdensitet, SCB

Sverige efter verkligheten, SCB
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andelen distansarbete öka, vilket i sin tur minskar antalet resor. Nya 
användningsområden för informationstekniken kommer upptäckas, och genom 
ett väl utbyggt bredband och hög utbildningsnivå kommer samhället och dess 
medborgare kunna ta till sig de nya möjligheterna

Globalisering
Globalisering innebär att världen krymper genom ett utökat utbyte av handel, 
information och personresor. Städer, regioner och länder kopplas närmare 
varandra i strukturella sammanhang där de växelvis konkurrerar, växelvis 
kompletterar varandra. Detta innebär att Sverige och Kalmar län påverkas i 
stor utsträckning av externa händelser. Handel är den stora drivkraften bakom 
globaliseringen, och handel är också nyckeln bakom Sveriges och Europas 
tillväxt. Förutsättningen för ökad handel är goda kommunikations- och 
transportmöjligheter. Genom förbättrade kommunikationer skapas även större
arbetsmarknadsregioner . Det finns samband som visar att större 
arbetsmarknadsregioner innebär ökad tillväxt. Generellt minskar antalet
arbetsmarknadsregioner och växer istället till ytan i Sverige, eftersom 
kollektivtrafiken byggs ut och resor alltmer går över kommun- och länsgränser.
Länets industrier blir alltmer kunskapsintensiva och behovet ökar av att 
rekrytera anställda med rätt kompetens. Regioner med god samverkan mellan 
kommuner i t.ex. infrastrukturfrågor har en mer positiv utveckling gällande 
arbetstillfällen och befolkningssiffror. Länets kommuner har goda möjligheter 
att samverka för att stärka regionen.

Boverkets prognos för 2025 är att basindustrin  i Sverige kommer stå för
betydande delar av exporten, men att det kommer vara högteknologiska varor 
som kommer vara den enskilt viktigaste faktorn för fortsatt tillväxt. Forskning 
och utvecklingstäta områden är tillväxtnoder. Tillväxtnoder är också viktigt 
i regional skala, forskning visar att städer måste ha en befolkningsmängd på 
minst 25 000 inv. för att kunna fungera som tillväxtmotor.  Det betyder att i vårt 
närområde är det endast Kalmar som uppfyller kriteriet och det är därför viktigt 
att kommunikationerna till och från Kalmar stärks. 

Klimatförändringar
Klimatförändringar är ett faktum. 2010 beslutades att en halvering av 1990 års 
utsläppsnivå var tvunget att ske till 2050 för att temperaturhöjningen skulle 
sluta på + 2 grader. Även Parisavtalet(2016) och Agenda 2030 innehåller krav 
på en mer hållbar utveckling. Sedan 1990 har utvecklingen gått åt fel håll och 
nu bedöms temperaturhöjningen bli + 4 grader 2050 om inte utvecklingen 
vänder. Med klimatförändringarna följer ett antal effekter för Östersjöregionen. 
Till exempel beräknas förändringarna leda till perioder med extremt torrt väder 
och perioder med extremt fuktigt väder. Årsnederbörden beräknas öka med 
10-40 %, samtidigt som sommarnederbörden beräknas minska. Förändrade 
nederbördsmönster leder till ökad risk för översvämningar, ras och erosion, 
effekter som bedöms bli mest påtagliga i västra, mellersta och norra Sverige.
Katastrofer som kan ge stora kostnader. Ökad nederbörd under korta perioder 
kan bli problematiska för VA-näten då dessa ofta inte är dimensionerade för det 
framtida nederbördsmönstret. Detta kan i förlängningen leda till att VAsystemen
tvingas brädda orenat avloppsvatten vilket i sin tur förorenar omgivningarna 
och kan leda till att dricksvattenförsörjningen slås ut. Havsnivån utanför 
Kalmar län beräknas stiga med ca 100 cm till 2100. Därför har redan nu 
regionala och kommunala riktlinjer införts för att ny bebyggelse ska stå säker för 
havsnivåhöjningar och temporära högvatten.

Credits not available.
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Att bo i en attraktiv region, i en attraktiv kommun och i ett attraktivt 
bostadsområde är viktigt för alla medborgare. Det är även en framgångsfaktor 
för att behålla kommunens invånare och för att locka nya invånare som kan 
skapa kommunal och regional tillväxt. Attraktionskraften i regionen och 
kommunen består av många värden. 

För att kunna göra insatser som leder till en mer attraktiv boende- och livsmiljö, 
måste vi förstå vad det är som skapar en god boende- och livsmiljö. Vi behöver 
också förstå och ta utgångspunkt i platsens egenskaper, så att vi kan göra 
det bästa av dem. I samhällsutveckling används begreppet attraktivitet flitigt. 
Det talas ofta om ”en attraktiv region” eller ”en attraktiv stadsmiljö”. Vad 
attraktivitet är innebär kan innebära olika saker beroende på vilken person eller 
grupp som tillfrågas. För företag och kapital kan det innebära en sak, medan det 
för en individ eller familj innebär en annan. Men det finns vissa gemensamma 
strukturer som är viktigare än andra för människor. Intervjuer med personer 
som flyttat har visat på att de faktorer som bidrar till en flytt kan ses på tre olika 
nivåer.

1. Behov, som är basen och avser de grundläggande faktorerna som måste vara 
uppfyllda för att platsen överhuvudtaget ska komma ifråga. Det handlar om 
faktorer såsom en trygg och säker bostad.
2. Krav, som är faktorer som inte är förhandlingsbara utan ska vara uppfyllda.
3. Preferenser, som kan vara faktorer som ”är det lilla extra”. Ju större 
förutsättningar en plats har att uppfylla de potentiella inflyttarnas önskemål på 
dessa tre nivåer, desto större är platsens attraktivitet. Med utgångspunkt i att 
olika grupper i samhället har olika behov, krav och preferenser, kan modellen 
användas för att underlätta analyser av attraktivitet.

VAD ÄR EN 
ATTRAKTIV
BOENDE- OCH 
LIVSMILJÖ?
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I rapporten Regional attraktivitet - tillväxtmotor i en global verklighet från 
Tillväxtanalys(2012) presenteras ett antal faktorer som ibland lyfts fram för att 
en ort ska upplevas som attraktiv:

• Tillgång till natur
• Utbyggda infrastruktursystem
• Tillgång till en god service
• Tillgång till kompetent personal och god kvalitet på skolor och högskolor
• Kultur och trygghet samt socialt kapital

Ovanstående punkter stämmer också väl överens med den attraktivitetspyramid 
som presenteras på nästa sida i dokumentet. Det finns forskare som 
argumenterar för att det behövs vissa framgångsfaktorer för att en ort ska få ett 
varumärke, där igenkänning, trovärdighet och unik karaktär är centralt, vilket 
också kan upplevas attraktivt. Diskussionerna om framgångsfaktorerna gäller 
ofta städer, men enligt tillväxtverkets text kan de i detta sammanhang översättas 
även till mindre orter. Faktorerna som lyfts fram är:

• Visionära personer - eldsjälar
• Politisk vilja och ledarskap
• Social och kulturell mångfald
• Dynamisk organisationskultur genom närverk
• Tillgång till byggnader och områden för kulturändamål

Förutom det geografiska och historiska perspektivet är det viktigt med 
mångfald, eftersom det främjar och stärker näringsbredd, kulturutbud 
och branschkluster, vilket är av betydelse för attraktiviteten. Andra 
attraktionsfaktorer är närhet som sänker kostnader och naturtillgångar som 
exempelvis stränder som innebär en attraktiv boendemiljö. Möjligheter till 
nybyggnad är viktigt och attraktivitet påverkas av estetik, läge och utbud av
fastigheter. Mötesplatser är en annan viktig del. På mötesplatser kan mänskliga 
möten uppstå. I mänskliga möten kan erfarenheter och perspektiv utbytas, och 
då kan saker hända! Möten mellan människor från olika grupper i samhället 
stärker tilliten och tryggheten i ett samhälle.
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FLYTTMÖNSTER Omflyttningar har en stor påverkan på den kommunala befolkningsstrukturen. 
I genomsnitt förväntas en svensk flytta tio gånger i sitt liv. Under 2009 
flyttade ca 1,3 miljoner svenskar, varav 20-25 procent av dessa flyttade över 
kommungräns. Hur svensken flyttar förändras också med åldern. I åldern 19-30 
sker flyttningarna oftast, ca fyra gånger i genomsnitt, och det är också i denna 
åldern de längsta flyttarna sker. Efter fyllda 30 sker nästan alla flyttar inom 
arbetsmarknadsregion, och efter fyllda 35 nästan alltid inom samma kommun. 

Ungefär hälften av alla som flyttar har valt sin nya boplats på grund av den nya 
bostadsmiljön som helhet anses vara så attraktiv att den är värd att flytta till. Det 
kan verka självklart för alla att man väljer att flytta till en plats som är attraktiv. 
Men faktum är att svenskar tidigare i störst utsträckning valde en boplats på 
grund av arbetet. Idag är det bara 18% av alla flyttar som görs på grund av det. 
”En inrikes flytt är inte en flykt, det är att göra karriär” står det i Kairos futures 
skrift Varför flyttar vi. Att flytta inom Sverige är att göra karriär inom livets olika 
områden. De 7 vanligaste flyttkarriärerna bakom en inrikesflytt är:

• Platskarriär – platsen som helhet i sig är så attraktiv att man flyttar dit. Den 
vanligaste karriären som motiverar 50% av flyttarna respondenterna har beskri-
vit under 2000-talet.
• Bostadskarriär – man flyttar för att få en bättre bostad. Bostadskarriären moti-
verar 44% av flyttarna.
• Framtidskarriär – man bedömer att framtidsutsikterna är bättre på platsen man 
flyttar till. Framtidskarriären motiverar 33% av flyttarna.
• Avståndskarriär – man flyttar på grund av minskade avstånd och restider. Av-
ståndskarriären motiverar 20% av flyttarna.
• Arbetskarriär – man flyttar på grund av att man fått ett (nytt) jobb eller att 
arbetet flyttade. Arbetskarriären motiverar 18% av flyttarna.
• Återkomsten – man flyttar ”hem” igen till en plats där man bott tidigare. Åter-
komsten motiverar 15% av flyttarna.
• Relationskarriär – man flyttar på grund av partnerns skäl snarare än egna mo-
tiv. Relationskarriären motiverar 13% av flyttarna.

Det är sedan 90-talet som arbetskarriären har minskat i betydelse och betydelsen 
av platskarriär ökat. Platskarriär betyder att det har blivit viktigare för människor 
att bo på en plats som uppfyller deras drömmar på fritiden med familj och vän-
ner, medan arbetet har minskat i betydelse. Ett sätt som Kairos Future visar på
attraktivitet i en av sina rapporter är med en pyramid. Det som finns i basen av 
pyramiden är det viktigaste, men det som finns i toppen kan vara avgörande för 
en flytt. 
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De platser som bäst uppfyller alla steg i pyramiden är de mest attraktiva platser 
att bo på. Dock kan en plats i sig erbjuda vissa delar, kanske de grundläggande, 
och ha nära tillgång till de övre. Exempel finns också på platser som är bra på de 
översta delarna men som inte är lika bra på de understa och som ändå anses
attraktiva. Det är dock få som lyckas med den balansgången. Vad gäller 
Mönsterås kommun uppfylls i stort de tre nedersta delarna av pyramiden, med-
an de övre är svårare att uppnå. Genom goda förbindelser till omkringliggande 
städer, framförallt Kalmar, kan dessa dock tillgodoses relativt väl.

Olika platser har olika kvaliteter och lockar människor från olika målgrupper 
olika delar av livet. Även människors intressen styr vart man väljer att bo.
För många blir bostaden ett alltmer viktigt livsprojekt. Vissa människor ser 
främst på sin bostad som en funktion, medan andra ser den som en del av sin 
identitet. Mönsterås kommun är en bostadskommun. Kommunen uppfyller flera 
av de grundläggande behoven i pyramiden och lever främst upp till att uppfylla 
behov för människor som vill bo på landet. För att utvecklas som boende-
kommun eller boendeort bör de värden som leder till en förbättrad livsmiljö för 
dessa intressen stärkas. Exempelvis möjligheten till ett utvecklat friluftsliv, att 
enkelt kunna röra sig i skogen, att ha en egen trädgård och kunna odla osv. För 
att uppfylla de övre delarna av pyramiden behöver kopplingarna till Kalmar 
stärkas ytterligare, liksom fiberuppkoppling för att nå ett större utbud av arbets-
platser, serviceutbud, handel och kultur.
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Flyttmönstret i Mönsterås kommun är både typiskt och otypiskt för en min-
dre kommun. Mönstret är typiskt på det viset att ungdomar i 19-30- årsåldern 
flyttar ut, ofta för att studera, eller arbeta, eller bo i en större stad med ett större 
utbud av nöje och sysselsättningar. Flyttmönstret i kommunen är otypiskt på 
det sättet att kommunen har en positiv inflyttning av personer i alla andra åldrar. 
Diagrammet nedanför visar att Mönsterås kommun är en attraktiv kommun för 
flera åldersgrupper, bland annat för barnfamiljer och äldre.

SCB(2017)
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Inflyttning Utflyttning Flyttnetto

FLYTTMÖNSTER MÖNSTERÅS KOMMUN 2017

För att förstå hur en stad eller ort har störst potential att lyckas med en positiv 
utveckling – att många människor vill bo och leva sina liv där, kan man göra 
en analys och definiera samhällets karaktär. I rapporten Stora jobbstudien företag, 
Framtiden för platsbundna företag – rapport för Mönsterås beskriver Kairos
Future att Mönsterås har möjlighet att bli en uppkopplat oas. Begreppet innebär 
att kommunen kan erbjuda en attraktiv livsmiljö som boendeort, med närhet till 
intilliggande arbets- och serviceutbud såsom Kalmar. För att stärka Mönsterås 
kan attraktiviteten som livsmiljö alltså stärkas, liksom att stärka kopplingarna till 
omkringliggande städer för att öka attraktiviteten som uppkopplad oas.
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Kommundel 2010-01-01 2014-01-01 2018-01-01 Förändring
Mönsterås 4847 4801 5201 +354
Oknö 339 357 400 + 61
Timmernabben 1363 1367 1371 + 8
Ålem (stnby + kyrkby) 1022 (827+195) 978 (792+186) 985 (799+186) - 37
Blomstermåla 1518 1573 1624 + 106
Fliseryd 673 692 733 +60
Tätorter totalt 9762 9762 10 314 + 552
Mönsterås landsbygd 1221 1258 1239 + 18
Fliseryd landsbygd 733 700 734 + 1
Ålem landsbygd 1264 1223 1211 - 53
Landsbygd totalt 3218 3181 3184 - 34
Totalt 12 980 12 949 13 498 + 518

SCB(2017). Enligt SCB är  Ålem stationssamhälle och Blomstermåla ihopväxt till en tätort. I 
kommunens statistik har vi valt att dela upp Ålem och Blomstermåla i två tätorter. Till Ålems 
invånarantal har även Ålem kyrbys invånare lagts till.

FLISERYD

MÖNSTERÅS

ÅLEM

I tabellen nedan har statistik för hela kommunen brutits ner på kommundelsnivå 
för att kunna analysera hur flyttmönstret sett ut senaste åtta åren.Tabellen visar 
att alla tätorter ökar sin befolkning med undantag för Ålem. En stor faktor som 
förmodligen förklarar Mönsterås tätorts ökning är nyanländas önskemål om 
att bo i kommunens centralort. Det är ett generellt önskemål som tydligt har 
framkommit i kommunens integrationsarbete, och som bekräftas av Mönsterås 
Bostäder AB. I centralorten finns även god service och bra boende- och 
livsmiljö. Angående Oknö kan sannolikt ökningen härledas till den lokala och 
nationella trend som innebär att fler och fler fritidshus blir permanentbostäder. 

Fliseryds ökning kan bero på det låga prisläge som idag råder på småhus 
i orten, samt närhet till natur och det stora arbetsutbud som finns i 
närliggande Oskarshamn. Blomstermålas ökning kan förmodligen härledas till 
migrationsverkets flyktingmottagning som är lokaliserad i Blomstermåla. 
Landsbygden kring tätorterna har varit relativt stabila senaste åren, med ett antal 
nya bostäder som har kompletterat den befintliga landsbygdsstrukturen.

158
7
8
8
9
9
10
11
14
15
17
24

40
49

95
115

Övriga
Torsås
Eksjö
Lund

Uppsala
Malmö
Gotland

Växjö
Hultsfred
Västervik

Nybro
Stockholm
Borgholm
Högsby
Kalmar

Oskarshamn

203
9
9
10
10
11
11
12
13
15
16
21
22

55
101

135

Övriga
Malmö

Markaryd
Hultsfred

Växjö
Nybro

Österåker
Västervik
Borgholm

Uppvidinge
Göteborg
Stockholm

Mörbylånga
Högsby

Oskarshamn
Kalmar

INRIKES FLYTTNINGAR 
TILL MÖNSTERÅS  2013

INRIKES FLYTTNINGAR 
TILL MÖNSTERÅS  2017

Ovanstående statistik är inrikes flyttningar. 2017 flyttade 653 personer in till 
Mönsterås, en ökning på 64 personer från 2013. Statistiken kommer från Sweco.
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Människor rör sig idag över större geografiska ytor i sin vardag än tidigare. 
Därför är det viktigt med samarbete över kommungränser. Idag är det inte
ovanligt att arbetet finns i en kommun, boende i en annan, och fritidsyssel-
sättningen i en tredje. Genom att stärka samarbetet ännu mer längs Kalmarsund 
finns stora fördelar att hämta då det i en sådan region finns en stor och varierad 
bostads- och arbetsmarknad. Det blir enklare för företag och offentlig sektor 
att hitta arbetskraft, och för familjer att hitta arbete för de vuxna. Det är dock 
viktigt att det inte får ses som en konkurrenssituation mellan kommunerna om 
invånare och arbetstillfällen. Det som är bra för Kalmar gynnar Mönsterås och 
Oskarshamn i längden, och det som är bra för Mönsterås gynnar Kalmar och 
Oskarshamn o s v. Under kapitlet flyttströmmar redovisas hur olika personer, i 
olika åldrar söker olika boendemiljöer. Det är därför en styrka för regionen om 
samarbetet stärks än mera mellan kommunerna. Det gynnar både företag och 
invånarna i regionen. .

För att lyckas med ett stärkt samarbete är också kollektivtrafik och infrastuktur-
satsningar viktiga. Tillsammans med kommunerna blir därför även Region 
Kalmar län och Trafikverket viktiga aktörer i arbetet att stärka regionen.

MER 
KALMARSUND

Mönsterås kommun har idag ett stort utbyte med sina grannkommuner längs 
Kalmarsund, Oskarshamn och Kalmar kommun. En avsiktsförklaring med 
visionen Mer Kalmarsund - en gemensam livsmiljö för arbete och boende tecknades 2016 
av dåvarande kommuners ordförander i respektive kommunstyrelse. Syftet med 
avsiktsförklaringen var:

”Vi vill skapa förutsättningar för att människor upplever en gemensam identitet med och 
närhet till Kalmarsund, i såväl arbetsmarknad, boende, miljö som fritid och kultur. 

Vi som står bakom denna avsiktsförklaring är beredda att fördjupa vårt samarbete för att 
utveckla dessa förenade intressen. Samarbetet ska stärka och skapa mervärden samt vara 
fördelaktigt för berörda parter.”

Flera regionala samarbeten har skett de senaste åren, inte minst Trafikverkets 
projekt Den attraktiva regionen, som i sin tur har utmynnat i ett antal utredningar. 
Nämnas kan bl a Gemensam bostadsmarknad i Kalmarsund (WSP, 2016) samt 
projektet att införa sk superbussar längs E22, d v s bussar som trafikerar likt tåg. 
Få stopp, hög medelhastighet och hög komfort. 
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BEFOLKNINGS-
SAMMANSÄTTNING 
OCH UTVECKLING 

Antalet invånare i Mönsterås kommun uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 
13 498. Historiskt har Mönsterås kommun haft ett förhållandevis jämnt 
invånarantal omkring 13 000 invånare. Detta har Mönsterås gemensamt med 
Borgholm kommun. Kalmar och Mörbylånga kommuner har haft en kraftig 
befolkningsökning, medans Oskarshamns kommun har ökat med ca 8 % eller ca 
2000 invånare. Resten av länets sju kommuner har tappat, vissa över en fjärdedel 
av invånarantalet.

Befolkningsfrågan är en viktig utvecklingsfråga för en kommun då ett tillräckligt 
befolkningsunderlag är en förutsättning för kommersiell och offentlig service. 
Kommunens befolkningsutveckling är också av stor relevans för den framtida 
boendeplaneringen. Bostadsbyggandet kan vara både orsak och verkan i 
denna utveckling.  Är det en ökning av utbudet av bostäder som genererar 
befolkningstillväxt eller är det befolkningstillväxten som avgör behovet av 
bostäder? I den här rapporten har vi valt att utgå ifrån det senare, d v s vår 
bedömning är att det inte är självklart att kommunens befolkning ökar på grund 
av att antalet bostäder ökar. Bostadsbyggandet bör istället prognoseras efter 
befolkningsutvecklingen.

Regionförbundet i Kalmar län, 2018

Regionförbundet i Kalmar län, 2018

BEFOLKNING 2017, SAMT FÖRÄNDRING SEDAN 1968

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR PER ÅR 1970-2018
MÖNSTERÅS KOMMUN



18

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Eftersom Sveriges befolkning blir äldre finns ett stort bostadsbehov för denna 
grupp. Seniorer(invånare över 55 )  i Mönsterås kommun är en stadigt växande 
befolkningsgrupp och många av dem bor idag i småhus med äganderätt till 
förhållandevis låga boendekostnader. Mönsterås kommun följer den nationella 
trenden med en ökad grupp äldre på samtliga orter. En omflyttning av seniorer 
till mer åldersanpassade boenden kan få flera positiva effekter för både individen 
som samhället. Exempel på detta kan vara ett mer självständigt liv som äldre, 
bättre arbetsmiljö för eventuell framtida vårdpersonal samt positiva flyttkedjor 
som gynnar andra grupper, framför allt yngre på bostadsmarknaden. En annan 
målsättning är att fler äldre, med insatser i form av hemtjänst, ska ha möjlighet 
att bo kvar hemma. Detta innebär att det ställs krav på bostäders tillgänglighet, 
anpassning av utemiljön och tillgång till service i närområdet. Därför är det 
viktigt att både tillgängliga seniorbostäder som bostadsanpassning i befintliga 
bostäder erbjuds.

SCB (2017)
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SCB (2017)

Diagrammen på föregående sida visar att Mönsterås kommun har en mindre 
andel unga vuxna jämfört med riket. Detta är inte unikt för Mönsterås, 
majoriteten av alla som flyttar i Sverige är 19-30 år och bakom ligger oftast en 
önskan om att komma närmare ett större utbud av upplevelser, utbud, nätverk, 
studiemöjligheter och arbete som nästan uteslutande finns i större tätorter.

Det är viktigt för kommunens befolkningssammansättning att få fler ungdomar 
att stanna kvar i kommunen. Goda pendlingsmöjligheter till Kalmar kan 
förbättra möjligheterna att kombinera eftergymnasiala studier med att bo kvar 
i kommunen. Det är därför centralt ur ett bostadsförsörjningsperspektiv att 
kunna erbjuda denna grupp attraktiva bostäder. Ett negativt flyttningsnetto 
för ungdomar är ett problem eftersom det får konsekvenser för nativiteten i 
kommunen. En målsättning som Mönsterås kommun arbetar med är att barn 
och ungdomar som växt upp i kommunen ska bära med sig positiva upplevelser 
och bilder från sin uppväxt. Det är förutsättningar som kan få unga att flytta 
tillbaka till sin hemkommun i framtiden när de själva bildar familj. Därför är 
det viktigt att se över attraktionskraften för att locka unga att återvända till sin 
hemkommun.  

Statistik visar dock att endast ca 15 procent av Sveriges 290 kommuner lyckas 
skapa balans/överskott. Gällande Mönsterås minskade antalet personer födda 
1987 i kommunen från 185 till 144 personer 2005-2017, d v s under den period 
gruppen var 18-30 år(SCB). Ett tapp på ca 22 procent. Figuren på sida 17 visar 
att Mönsterås kommun de senaste 40 åren varit beroende av nettoinflyttning 
för att bibehålla eller öka befolkningen. Antalet födda och döda har legat stabilt 
senaste 40 åren. Med största sannolikhet innebär det att en nettoinflyttning är 
nödvändig för att bibehålla eller öka invånarantalet framåt i tiden.

Kalmar län som helhet hade ett utflyttningsnetto 2017 på 394 personer mellan 
18-30 år. Av dessa 394 var 264 män och 130 kvinnor.(SCB)

FLISERYD

MÖNSTERÅS

ÅLEM
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I Mönsterås kommun har 20 % utrikes bakgrund. Det är framförallt i 
åldersgrupperna 0-24 och 25-54 år det finns en större andel med utrikes 
bakgrund. Utrikes bakgrund utländsk definieras enligt SCB som personer som 
är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer 
med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två 
inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder. 

Av kommunens 13 498 invånare bor ca 76 % i tätorter. Kommunens befolkning 
är fördelad enligt följande, Mönsterås tätort 39 %, Timmernabben 10 %, 
Fliseryd 5 %, Ålem 7 %, Blomstermåla 12 %, Oknö 3 %. Resterande 24 % är 
bosatta på landsbygden. 
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Staplarna på föregående sida visar kommunens uppdelad för respektive 
kommundel. Var gränserna går mellan de olika landsbygdsdelarna syns på kartan 
bredvid diagrammet. Det är samma gräns som församlingsgränsen mellan Ålem, 
Mönsterås och Fliseryd. 
 
Oknö har lägst andel barn och unga vuxna, men absolut flest i åldersgruppen 
55-69 år. Blomstermåla har den yngsta medelåldern i kommunen. vilket bland 
annat beror på stor inflyttning av nyanlända barnfamiljer. 
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10%12%
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24%
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Fliseryd
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SCB(2018)

KOMMUNENS BEFOLKNING PROCENTUELLT UPPDELAT I TÄTORTERNA
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I rapporten Stora jobbstudien företag, framtiden för platsbundna företag - Rapport för 
Mönsterås beskrivs Mönsterås som en ”oas”. En plats där det är attraktivt, lugnt 
och tryggt att bo, men ändå närhet och tillgång till större städer och deras 
utbud.   Det är också positivt om Kalmar och Oskarshamn växer och blir större 
och starkare, på så vis kan Mönsterås dra nytta av sin roll som boendekommun 
ännu mer. Slutsatsen är att uppkopplingen mot Kalmar behöver stärkas ännu 
mer, kopplingarna mot Oskarshamn är idag redan stark. Genom att kopplingen 
stärks ökar möjligheterna att bo i Mönsterås och arbeta i Kalmar, men också det 
omvända. 

KOMMUNIKATIONER 
OCH PENDLING

Mönsterås kommun arbetar med Kalmar och Oskarshamn för att stärka 
och samordna infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutvecklingen i regionen. 
Forskning visar att framgångsrika regioner kännetecknas av en integrerad 
arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. Pendlingstiden är avgörande och tider 
under 45 minuters restid ökar viljan att förflytta sig mellan sin bostadsort 
och arbetsplats. Goda kommunikationer är därför väsentliga för kommunens 
framtida utveckling. I den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029 
finns flera projekt som syftar till ändamålsenlig och snabb kollektivtrafik. Målet 
är att öka resandet med kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt inom länet och 
till grannlänen.  

Mönsterås räknas till Oskarshamns arbetsmarknadsregion, men har också 
ett stort utbyte med Kalmars arbetsmarknadsregion. Kommunen har en 
hög utpendling, låg inpendling och därmed en negativ nettopendling. Ur ett 
boendeperspektiv kan detta ses som ett tecken på att Mönsterås är en attraktiv 
kommun att bo i. Diagrammet visar också tydligt att Mönsterås kommun 
har fått en tydligare boendeprofil med åren, framförallt i förhållandet mot 
Oskarshamns kommun.

VÄSTERVIK

KALMAR

VIMMERBY

OSKARSHAMN

ARBETSMARKNADSREGIONER

Antal pendlare(in minus ut) mellan Mönsterås och de starkaste kommunrelationerna, 
Kairos future(2018)
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Antal pendlare(in plus ut) mellan Mönsterås och de starkaste kommunrelationerna, 
Kairos future(2018)

I dagsläget går drygt 40 bussturer mellan Mönsterås samhälle och städerna 
Kalmar och Oskarshamn per dygn. Mellan Blomstermåla och Kalmar går 
tågtrafik, restiden är ca 30 minuter. Kalmar länstrafik har i sitt regionala 
trafikförsörjningsprogram skrivit in att pendeltågstrafik ska börja köras 
på Stångådalsbanan. Något kommunerna längs Stångådalsbanan är 
väldigt positiva till. Tänkbara tågstopp är i både Ålem och Blomstermåla 
samt eventuellt Mönsterås, och kommer framförallt innebära förbättrade 
kommunikationsmöjligheter till Kalmar. 

Det sker även ett regionalt samarbete för att stärka pendlingsmöjligheterna 
genom en s k BRT-linje (Bus Rapid Transport) längs E22. D v s en form av 
superbussar, bussar som trafikerar stråket såsom tåg: snabbt, få stopp och med 
hög komfort och service. 

Lokalt är det i huvudsak buss och bil som är fortskaffningsmedel till arbete 
och till aktiviteter på fritiden. Mönsterås kommun har också ett väl utbyggt 
cykelvägnät och fler cykelvägar planeras. Detta skapar goda förutsättningar för 
att ersätta korta resor med cykel. 
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Tabellen ovan visar att sysselsättningsgraden inte skiljer sig märkbart från övriga 
länet. I likhet med länet är andelen förvärvsarbetande män några procent högre 
än kvinnor. Mönsterås ingår i Oskarshamns arbetsmarknadsregion tillsammans 
med Högsby och Oskarshamn. Mönsterås har även ett stort pendlingsutbyte 
med sina grannkommuner i söder, Nybro och Kalmar kommun.

ARBETSMARKNAD 
OCH NÄRINGLIVS-
KLIMAT

Ett gott näringslivsklimatet och bra offentlig service är viktiga faktorer för 
en kommuns utveckling. Nya och växande företag är en förutsättning för att 
skapa sysselsättning och hållbar tillväxt. Dessa företag kräver att det finns 
goda kommunala förutsättningarna inom barnomsorg, skola, bostadsmiljöer 
m.m. Alla dessa faktorer är av stor vikt för att locka såväl nya invånare som 
företag. Även hela regionens attraktionskraft påverkar den enskilda kommunens 
tillväxtmöjligheter. 

Mönsterås kommun har i flera år haft regionens bästa näringslivsklimat enligt 
Svenskt näringsliv årliga mätningar. Mönsterås strategiska läge mellan de två 
stora arbetsmarknadsorterna Kalmar och Oskarshamn, är en stor fördel när 
befolkning och näringsliv ska växa.  Kommunen har god tillgång på mark för 
verksamheter i alla tätorter, den största företagsparken ligger i ett strategiskt läge 
intill E22 i södra delen av Mönsterås tätort. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen 
med optiskt fiber går i snabb takt, vilket ger goda förutsättningar för 
datakommunikation och distansarbete. 

Källa...

Förvärvsarbetande. Avser nattbefolkning. SCB(2016)

Siffror angående arbetställen och arbetstillfällen kommer från Näringlivskontoret Mönsterås, 
2019. Siffror för kommunens invånarantal är från SCB och gäller för 31/12 2018.
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FÖRVÄRVSARBETANDE I PROCENT. AVSER NATTBEFOLKNING 

Kommunfakta Mönsterås kommun. SCB (2018)

Kommun Arbetsställen Arbetstillfällen Invånarantal
Mönsterås 1 512 4 890 13 565
Nybro 20 350
Oskarshamn 7 065 14 514 26 928
Högsby 690 1 949 6 094
Kalmar 7 065 35 953 68 510
Totalt 16 332 57 306 135 447
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ARBETSTILLFÄLLEN. AVSER DAGBEFOLKNING

Jämfört med både Kalmar län som helhet och riket har Mönsterås kommun en 
befolkning som har lägre andel eftergymnasial utbildning. I likhet med övriga 
Sverige har kvinnor högre utbildning generellt än män.

SCB(2016)

0

10

20

30

40

50

60

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial,
mindre än 3 år

Eftergymnasial,
3 år eller mer

Mönsterås kn
Kalmar län
Riket

SCB (2017)

UTBILDNING, KVINNOR

UTBILDNING, MÄN



25

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

B-holm E-boda H-fred Högsby Kalmar M-ås M-långa Nybro O-hamn Torsås V-by V-vik Länet Riket
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Förvärvsinkomsten för män i Mönsterås kommun är högre än i flera andra 
kommuner i Kalmar län, medan det för kvinnor ligger runt genomsnittet. 
Precis som i övriga Sverige är det stora inkomstskillnader för män och kvinnor. 
Medelvärdet för beskattningsbar förvärvsinkomst för en man i Mönsterås är 340 
000 och för en kvinna 251 000 kr. I åldrarna 45-59 år är inkomsten som störst.

Mönsterås kommun har 2012 antagit ett jämställdhetsprogram för kommunen 
och de kommunala bolagen. Programmet innebär att vi som arbetsgivare inom 
ramen för våra verksamheter ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt
främja jämställdhet i arbetslivet. Lönefrågan är en av åtta punkter i programmet. 
Som ett led av detta görs en lönekartläggning varje år som analyserar om och 
var det i så fall finns oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST. MEDELVÄRDE FÖR DE SOM ARBETAR. 16-64 ÅR.
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Beskattningsbar förvärvsinkomst för de som som arbetar, medelvärde. Mönsterås kn. SCB(2016)

BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST. MEDELVÄRDE FÖR DE SOM ARBETAR. MÖNSTERÅS KOMMUN
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Kommunfullmäktige har beslutat att tätorterna ska utvecklas långsiktigt genom 
ett hållbart och bärkraftigt kretsloppstänkande. Det är viktigt att ta hänsyn till 
tätorternas och byarnas särart och kvaliteter. Människors val av bostadsort styrs 
allt mer av god livsmiljö. Goda boendemiljöer i attraktiva och naturnära lägen 
får därför allt större betydelse. Ytterligare faktorer vid val av bostad är närhet till 
service, både traditionell service likt kollektivtrafik, handel, vård m.m., men även 
tillgång till fibernät för möjlighet att använda elektroniska samhällstjänster och 
service dygnet runt (se även kapitlet Flyttmönster). 

NULÄGESBESKRIVNING

BOSTADSBESTÅND Bostadsbeståndet i Mönsterås kommun består av ca 6600 bostäder, varav ca 
1600 bostäder i flerbostadshus och ca 4700 bostäder i småhus. Av kommunens 
befolkning bor 65 % i egenägda bostäder, 31 % i hyreslägenheter, 4 % i 
bostadsrätter. Småhus är den klart populäraste bostadstypen. Boende i 
bostadsrätter och hyresrätter är relativt jämnt fördelat över åldrarna med 
undantag av unga vuxna och 80+ som i större utsträckning hyr sin bostad. Det 
finns idag även andra ägandeformer i Sverige, såsom kooperativa hyresrätter 
och ägandelägenheter. I Mönsterås kommun finns i nuläget ingen av dessa. 
Alla upplåtelseformer har sina fördelar och nackdelar och erbjuder olika behov 
på bostadsmarknaden. En god blandning av olika upplåtelseformer skapar 
balans och möjliggör positiva flyttkedjor inom kommunen. Den låga andelen 
bostadsrätter i kommunen kan vara problematisk då urval och omsättning på 
marknaden blir begränsad.
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T.v. Kalmar län. Ovan. Mönsterås kn.SCB(2017).
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive 
fritidshus). Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter 
inklusive loftgångshus. Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för 
bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader 
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Specialbostäder avser bostäder för äldre/
funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.(SCB)

BOSTÄDER EFTER HUSTYP, KALMAR LÄN

BOSTÄDER EFTER HUSTYP, MÖNSTERÅS KOMMUN



27

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

I Mönsterås kommun finns idag en stor potential för nya bostäder genom 
att befintliga fritidshus omvandlas till permanentbostäder. 2018-01-01 fanns 
1428 fritidshus i kommunen(SCB), framförallt på Oknö och i Korpemåla. 
Kommunen bedömer att den lokala och nationella trend som finns, att fritidshus 
omvandlas till permanentbostäder kommer fortsätta, eller t o m öka.

Mellan 60-65 % av alla mellan 20-30 år i Mönsterås kommun bor i småhus, 
det är en betydligt högre siffra än Kalmar län som genomsnitt. En anledning 
är att kommunen har en lägre andel bostäder i flerbostadhus än länet. Att fler 
äldre bor i småhus är sannolikt en kombination av lågt utbud, samt ofördelaktig 
ekonomi att sälja småhuset för hyresrätt/bostadsrätt. En lägre andel studenter 
påverkar också andelen.
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T.v. Kalmar län. Ovan. Mönsterås kn.SCB(2017).

BOSTÄDER EFTER UPPLÅTELSEFORM, 
KALMAR LÄN

BOSTÄDER EFTER UPPLÅTELSEFORM, MÖNSTERÅS KOMMUN
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Tabellen till vänster ovan visar att det finns färre personer per hushåll i hyresrätter 
i Mönsterås kommun, men att det totalt sett över kommunens bostadsbestånd är 
ungefär samma boendetäthet som Kalmar län och riket. Tabellen ovan till höger 
visar att bostadsarean per person i Mönsterås kommun och Kalmar län är större 
än riket i genomsnitt. En trolig förklaring är att genomsnittspriset för småhus och 
lägenhetshyran är högre i riket än Kalmar län och Mönsterås kommun. 

Tabellen nedan visar att småhus är den klart populäraste bostadstypen. Boende 
i bostadsrätter och hyresrätter är relativt jämnt fördelat över åldrarna med 
undantag av unga vuxna och 80+ som i större utsträckning hyr sin bostad. 

BOSTADSAREA PER PERSONANTAL PERSONER PER HUSHÅLL

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+
Hyresrätt 583 450 317 255 230 246 266 261
Äganderätt 2265 931 953 1244 1471 1505 1147 474
Bostadsrätt 54 31 22 34 51 73 77 43
Övrigt 31 17 12 11 22 18 30 101
Uppgift saknas 71 40 41 34 25 25 12 8
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ANTALET BOENDE PER BOSTADSTYP FÖRDELAT PÅ BOENDES ÅLDER
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AKTÖRER OCH UTBUD

Lägenhetstyp 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK GRH

Standardlägenheter 234 510 315 72 4
Servicelägenheter 33 18 4
Seniorlägenheter 26 99 26
Övriga lägenheter
(Grupphem och blockuth.)

18 6 16

Totalt 293 645 347 76 4 16

Mönsterås Bostäders lägenhetsbestånd uppdelat efter lägenhetstyp och antal rum

Det kommunala bostadsbolaget Mönsterås Bostäder AB är kommunens största 
fastighetsägare med drygt 65 % av kommunens hyreslägenhetsbestånd på 
runt dryga 2000 hyreslägenheter. Mönsterås Bostäder ABs 1381 lägenheter är 
fördelade enligt följande, Mönsterås tätort 1014, Blomstermåla 146, Ålem 115, 
Fliseryd 45 och Timmernabben 61. 

Ett visst mått på hur väl bostadsmarknaden fungerar kan tomt- och 
lägenhetsköerna ge. För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden är det 
lämpligt med en omflyttningsgrad på 20 %. D v s att en lägenhet byter hyresgäst 
i snitt var femte år. Är det svårt att få tillgång till lägenhet kan låsningar uppstå 
där personer vill byta villa mot lägenhet och tvärtom inte kan göra det. I januari 
2019 fanns 114 personer anmälda som aktiva bostadssökande via Mönsterås 
Bostäders hemsida. Uppfylls bolagets inkomstkrav får sökande vanligtvis en en 
lägenhet inom 1-3 månader. I Mönsterås kommun finns idag ingen tomtkö för 
kommunala tomter.
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Möjligheten att kunna bo kvar i den egna bostaden vid funktionsnedsättning 
är en viktig fråga för många människor. För att detta ska vara möjligt krävs att 
bostaden utformas så att både den yttre och inre miljön är tillgänglig i de fall 
den boende får exempelvis nedsatt rörelseförmåga, hörsel eller syn. 

Mönsterås Bostäder är den största aktören på bostadsmarknaden i 
kommunen med drygt 65 % av kommunens lägenhetsbestånd av hyresrätter. 
För att bättre kunna möta sina kunders behov har Mönsterås bostäder 
tillgänglighetsanpassat delar av sitt lägenhetsbestånd. Merparten av Mönsterås 
bostäders lägenhetsbestånd är uppfört på 50- och 60-talet och består av 
trevåningshus. 44 % är tillgänglighetsanpassade. Ett arbete som ofta är 
förenat med både svårigheter och kostnader i äldre fastigheter. Beroende på 
husets utformning skiljer sig åtgärderna från bostad till bostad.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018: 222) möjliggör för kommunerna 
att lämna ekonomiskt bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. 
Bidraget är inte inkomstprövat. Bostadsanpassning avser åtgärder i 
bostaden för att möjliggöra kvarboende och underlätta det dagliga livet för 
personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, såsom att skapa 
tillgänglighet till/från bostaden, sköta sin hygien, laga mat m.m. Bidraget är 
personligt och kan lämnas oavsett bostadstyp, d v s både till småhus, hyresrätt 
i flerbostadshus eller bostadsrätt. Bidraget gäller dock inte för bostäder i 
socialförvaltningen regi.

Det kan inträffa att större om- och tillbyggnad av fastigheter kan orsaka 
större kostnader i form av inköp av hissar, dörrautomatik, duschkabiner m.m. 
I regel handlar dock bostadsanpassning om mindre ingrepp. De senaste tre 
åren har i genomsnitt ca 180 ansökningar beviljats per år, till en genomsnittlig 
kostnad per ansökning på ca 14 700 kr. En ökning från 130 ärenden och en 
kostnad på 13 000 kr/ärende från åren 2011-2013.

Särskilt boende är ett boende för personer som behöver service och 
omvårdnad dygnet runt. Särskilt boende ger alla hjälpinsatser som individen 
behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Särskilt boende 
är benämningen enligt socialtjänstlagen, i Mönsterås kommun återfinns 
servicelägenheter och gruppboende under benämningen särskilt boende. 
Personen ansöker hos kommunen som tar ett beslut om personen är 
berättigad till ett särskilt boende och i vilken form.

Den genomsnittliga nettokostnaden per år och boende per lägenhet är 
ca 766 500 kr. Inom kommunen finns 151 bostäder under benämningen 
särskilt boende, 97 i Mönsterås, 46 i Ålem och 8 i Fliseryd. I Mönsterås tätort 
återfinns även 14 korttidsboenden. Socialförvaltningen bedömer att behovet 
av bostäder under benämningen särskilt boende är otillräckligt under de 
närmaste åren.

TILLGÄNGLIGA
 BOSTÄDER
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Under perioden 1987-2017 färdigställdes 922 bostäder i Mönsterås kommun 
uppdelat på 616 i småhus och 306 i flerbostadshus.  Början av 1990-talet kan 
betecknas som en byggboom i kommunen. Därefter har byggtakten minskat 
betydligt, de senaste 5 åren har antalet färdigställda bostäder varit ca 18 per år, 
9,2 i småhus och 8,8 i flerbostadshus. 

BOSTADSPRODUKTION 
1987-2018

Tobins Q är ett lönsamhetsmått för bostadsbyggande. Om kvoten är över 1,0 
är det precis lönsamt att bygga nya bostäder. Byggbranschen brukar räkna 
med att måttet på en marknad ska ligga över 1,2 för att det ska vara riskfritt 
att nyproducera. Kvoten beräknas som genomsnittliga småhuspriser i relation 
till genomsnittliga produktionskostnader. Beräkningen är gjord per kommun 
och visar också genomsnittet i kommunen, vilket innebär att det finns delar 
inom kommunen där betalningsviljan för bostäder är betydligt högre och 
där det därför kan vara lönsamt att bygga. I Kalmar län är det bara Kalmars 
och Borgholms kommuner som har en genomsnittlig kvot över 1,0, medan 
inlandskommunerna har särskilt låga värden.

SCB (2017)

x) WSP, Regional bostadsmarknad Kalmarsund(2016) 
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I Kalmar län har Kalmar kommun och de båda Ölandskommunerna högst 
medianvillapriser. Därefter kommer Oskarshamn och Västerviks kommuner. 
Mönsterås medianvillapriser ligger i nivå med Vimmerby och Nybro kommun, 
kring 1,2 miljoner kr. Märbart är att inte ens Kalmar kommun som har högst 
medianvillapris, når upp till rikets medianpris på ca 3 miljoner kronor.

GENOMSNITTLIGA 
PRISER OCH HYROR 
FÖR BOSTÄDER

SCB(2018). Tabellen gäller enbart permanentbostäder(ej tomträtt)
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Dessa antaganden innebär att det bör tillskapas 20 nya bostäder varje år fram till 
2022.

I tabellen på s 15 visas hur befolkningen i de olika kommundelarna har ökat 
respektive minskat de senaste åren. Tabellen visar tydligt att det är centralorten 
Mönsterås samhälle som vuxit. Centralortens attraktivitet märks också tydligt 
i medborgardialogen som skett i samband med att detta dokument har tagits 
fram. Det är också väl känt att nyanlända ser Mönsterås samhälle som den mest 
attraktiva kommundelen att bosätta sig i.

Med prognosen som bas har nedanstående slutsatser gjorts.

- Kommunen beräknas öka sin befolkning till 13 750, d v s ca 50 inv/år.
- Det bör tillskapas ca 20 nya bostäder per år.
- Antalet boende per bostad kommer öka något.
- Befolkningsökningen kommer till stor del vara personer med utrikes bakgrund.  
- Befolkningsökningen kommer inte att fördelas geografiskt rättvist. Den stora 
ökningen förväntas ske i centralorten Mönsterås samhälle.

År Befolkning Boendetäthet Antal bostäder

2013 12 949 2,03 6371

2017 13 498 2,05 6573

2022 13 750 2,06 6673

PROGNOS 2022 Bostäder nyttjas inte i första hand av individer utan av hushåll. För att 
uppskatta behovet av antalet bostäder 2022 behöver därför en uppskattning 
av kommunens invånarantal och boendetäthet för 2022 tas fram. 
Befolkningsprognoser är komplexa och bygger på ett antal kvalificerade 
gissningar. Det betyder att prognoser inte alltid stämmer. Ändå behövs 
prognoser för att planera inför framtiden.

Tabellen nedan är en väldigt enkel teoretisk modell och ska därmed betraktas 
med den osäkerhet som detta innebär. Inflyttningen till kommunen bedöms 
fortsätta de närmaste åren, fast i betydligt lägre takt. Det finns inget politiskt mål 
att öka befolkningen till 2022, utan prognosen nedan är en bedömning baserad 
på ett antal faktorer, varav omvärldsbevakning är en viktig faktor.

Befolkningsökningen har de senaste åren till stor del varit baserad på utrikes 
födda. Ytterligare ett antagande är att hushåll större än 2,05 flyttar in, samtidigt 
som det sannolikt inte kommer hinnas att bygga 125 bostäder mellan 2017 och 
2022, de senaste fem åren har 18 bostäder i snitt byggts per år. Det är därför 
rimligt att tro att boendetätheten ökar något till 2022.

SCB(2013 och 2017)
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Mönsterås kommun har sedan många år tillbaka arbetat långsiktigt med att 
förvärva strategisk mark och är idag en stor markägare i och kring kommunens 
tätorter. Vid markförvärv är kommunens översiktsplan vägledande vilket 
betyder att det är av stor vikt att den varje mandatperiod aktualiseras. Många av 
kommunens antagna detaljplaner för nya bostäder är uppstartade på kommunalt 
initiativ, vilket betyder att det är centralt att kommunen fortsätter att arbeta 
strategiskt med markförvärv. Mönsterås kommun förvaltar även mark som ägs 
av stiftelserna NJ Anna Nilsson och Skytteanska. 

Oknö
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PLANBEREDSKAP För att skapa formella förutsättningar för nyproduktion av bostäder behövs 
i regel en detaljplan. En detaljplan kan förstås som ett juridiskt bindande 
dokument mellan kommun, markägare och grannar. Syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska 
utvecklas. Detaljplanen styr hur marken får användas, men reglerar också 
annat, ex byggnadsarea, byggnadshöjd, avstånd från byggnad till tomtgräns och 
rättigheter att dra fram ledningar över annans mark. En detaljplan gäller tills 
dess att den upphävs eller täcks över av en ny. Det är också viktigt att påpeka är 
att en detaljplan endast ger möjligheter och förutsättningar. En detaljplan som 
vinner laga kraft leder inte automatiskt till en utbyggnad. 

Genom det kommunala planmonopolet har Sveriges kommuner ett utmärkt 
instrument att styra utvecklingen på den lokala bostadsmarknaden. Genom 
planmonopolet kan kommunen besluta om markanvändningen och var det är 
lämpligt att bygga bostäder, därför är det av stor vikt att upprätthålla en god 
planberedskap för bostäder. Det är svårt att fastställa hur lång tid en detaljplan 
tar från initiering till laga kraft, mycket beroende på ev. överklaganden. Utan 
överklagande beräknas en detaljplaneprocess i Mönsterås kommun pågå i 
ungefär ett år från arbetet påbörjas till laga kraft.  Bygglov är sammanlänkat 
med detaljplaner, lov ska ges som är i enlighet med planen. Mindre bygglov 
tas ofta på delegation av tjänstemän, handläggningstiden är ungefär en 
månad från ansökan inkommit till beslut tas. Vid större bygglov tas beslut av 
byggnadsnämnden, då ökar handläggningstiden med två till fyra veckor. Detta 
under förutsättning att överklagande inte sker och att ansökan är fullständig och 
planenlig. Det finns ett stort utbud på obebyggd kvartersmark för bostäder i 
kommunen. Ur ett planperspektiv är frågan dock inte så enkel, flera av planerna 
som tillåter bostäder är gamla, och eventuellt inte lämpliga att exploatera idag, 
det kan bl a bero på klimatförändringar, hälsoaspekter, men också att området 
inte anses attraktivt idag. Bedömningen är ändå att planberedskapen för 
bostäder är god inom Mönsterås kommun.

Exempel på detaljplan 
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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
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TORG Torg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

C Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

H Detaljhandel, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

K Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

D Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+38,5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 38,5 meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+39,5 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 39,5 meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+33 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 33 meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+45 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 45 meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 1100 Största exploatering är 1100 kvadratmeter byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 800 Största exploatering är 800 kvadratmeter byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 450 Största exploatering är 450 kvadratmeter byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

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

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

garage/uthus Marken får endast förses med garage/uthus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Huvudentré ska placeras mot torget, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Huvudentré ska placeras mot Storgatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Om bullerkraven för fasad inte klaras ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
placeras mot en ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §
Övrigt
Plankostnad tas ut genom plantaxa, PBL 4 kap.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskap kommunalt för allmän plats, PBL 4 kap. 7 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
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Eftersom en planprocess är en lång och tidskrävande process är det väsentligt 
med framförhållning i planfrågor. Kommunen måste hela tiden ha en god 
planberedskap, d v s kunna erbjuda ett brett utbud av tomter till olika typer av 
intressenter.  Genom att föra en tidig dialog underlättas ofta planarbetet. Dels är 
det viktigt att tidigt diskutera och förankra planidéer mellan berörda tjänstemän 
och politiker. Detta görs idag i kommunens plangrupp. Dels är dialogen med 
sakägare och berörda för de olika planerna i ett tidigt skede av planprocessen 
viktig, genom, detta minimeras ofta riskerna för ett överklagande.

Av kommunns ca 250 planer är mer än hälften lagakraftvunna före 1990. 
Tidsspannet mellan den äldsta och den senaste planen är närmare 70 år vilket 
kan leda till olika problem. För att på ett smidigare och mer lämpligt sätt möta 
dagens och framtidens behov behöver flera äldre planer ses över och ändras 
eller t o m upphävas. Detta gäller inte minst de utmaningar som kommer med 
klimatförändringar. Nya planer bör göras flexibla som hindrar planen från att bli 
inaktuell. Detta kan bl a göras genom att ge kvartersmark fler än en beteckning. 
En detaljplan får enligt lagens mening inte göras mer detaljerad än nödvändigt,  
men samtidigt ska planen tydligt visa hur bebyggelse och miljön regleras.
Det är också av stor vikt att strategiska dokument som kan användas 
som riktlinjer i planeringen, såsom översiktsplan, tillväxtstrategi, 
bostadsförsörjningsprogram m fl kontinuerligt uppdateras. 

Bild över detaljplaneprocessen, standardförfarande
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LEDIGA TOMTER 
FÖR SMÅHUS

I Mönsterås kommun fanns i mars 2019 49 lediga kommunala bostadstomter 
ute till försäljning. De senaste åren har det framförallt varit Mönsterås och 
Timmernabben som haft efterfrågan, och det är också i dessa samhällen antalet 
tomter till försäljning har förändrats sedan hösten 2014. Se diagram nedan.

2018 släpptes 16 privatägda bostadstomter i Mönsterås samhälle, dessa är inte 
med i statistiken nedan. Det finns även 10 avstyckade och klara bostadstomter 
för småhusbebyggelse i Mönsterås hamn till salu som inte ägs av Mönsterås 
kommun, inte heller dessa är med i statistiken nedan. 

Detaljplanearbete pågår för ca 50 kommunala bostadstomter i södra Mönsterås 
samhälle, samt ca 15 kommunala tomter norr om Timmernabben.

I statistiken nedan är exploaterade småhustomter till salu med. Utöver dessa 
finns även ett stort antal planlagda bostadstomter klara att exploateras i alla 
samhällen förutom Mönsterås tätort. I Mönsterås tätort finns få planlagda 
tomter för småhusbebyggelse på kommunalägd mark.

I statistiken är det endast tomter för småhusbebyggelse med, inte tomter tänkta 
för flerbostadshus. Dessa visas på nästa sida. 
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På nästa sida visas kartbilder på var i tätorternas centrum det finns planlagd 
mark för bostadsbebyggelse tänkt för flerbostadshus. Dessa områden marke-
ras med en gul cirkel om de är på kommunalägd mark, och röd cirkel om de är 
privatägda. 

Förutom dessa områden finns även möjlighet att genom ny detaljplan ta fram 
nya attraktiva platser för flerbostadshusbebyggelse i tätorternas centrala delar. 

LEDIGA TOMTER FÖR 
FLERBOSTADSHUS

16 villatomter med som kommer ut till försäljning i södra Mönsterås samhälle under 
sommaren 2019 är med i statistiken ovan.
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Illustration från Blomstermåla centrum där planenliga nya bostadshus har ritats in. 

Illustration från Ålem där planenliga nya bostadshus har ritats in vid Johan Skyttes väg. Den 
vänstra cirkeln kommer bebyggas under 2018 av MönsteråsBostäder.

Illustration från västra Mönsterås där planenliga nya bostadshus har ritats in vid Jacobs 
Gränd. 

Illustration från Timmernabben där planenligt nytt bostadshus har ritats in i anslutning till 
Strandavägen. 
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LANDSBYGDEN

Öv.  Långnäs. T.v. Råsnäs. T.h. Alsterån

Bebyggelsen i Mönsterås kommun är framförallt koncentrerad till kommunens 
sex tätorter. Av kommunens ca 13 500 invånare bor ca 24 % eller ca 3200 
personer på landsbygden. Det finns både fördelar och nackdelar med att ha en 
mindre andel av invånarna bosatta på landsbygden. Fördelar att större delen av 
befolkningen bor i tätorter kan ses ur både energi- och transportsynpunkter, i 
synnerhet med ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Samtidigt innebär det en nackdel 
att färre bor på landsbygden eftersom serviceunderlaget blir lågt vilket påverkar 
förutsättningarna för kollektivtrafik, skola, omsorg m.m.

Mönsterås kommun arbetar medvetet med att öka servicenivån för boende på 
landsbygden. Dels byggs fibernät ut, målet är att 95 % av alla hushåll och företag 
2020 ska möjlighet att ansluta sig. Dels planeras stora satsningar för att bygga 
ut kommunens VA-nät på flera håll inom kommunen. För att tillhandahålla 
kollektivtrafik till boende på landsbygden finns idag närtrafiklösningar där 
busstrafik sker på beställning.  

En vanlig anledning att personer väljer att bosätta sig på landsbygden är 
närheten till djur och natur. I Mönsterås kommun finns ca 650 bebyggda 
lantbruksfastigheter. En trend i hela Sverige är att antalet hästgårdar har ökat 
senaste åren, från 2004-2010 ökade antalet hästgårdar i Kalmar län från ca 2600 
till 3500. Gällande Mönsterås kommun har däremot antalet kända hästgårdar 
minskat från 111 till 99 hästgårdar mellan 2009 – 2018.
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MEDBORGARDIALOG
Medborgardialoger har varit en viktig del i framtagande av detta 
bostadsförsörjningsprogram. Metoden för att samla in synpunkter har varit 
kvalitativa intervjuer. Att valet föll på intervjuer beror på att arbetet syftar 
till att förstå komplexa sociala sammanhang i en given kontext, d v s vilka 
boendemiljöer som anses attraktiva, och varför. Ytterligare en fördel med 
kvalitativa intervjuer är alternativet att låta intervjupersonen styra samtalet, 
och på så vis få fram vad som är betydelsefullt för henne, och varför.  Nedan 
redovisas kortfattat vad olika grupper anser om dagens och framtida boende i 
Mönsterås kommun.

För att få med barnfamiljernas perspektiv intevjuades familjer boendes i både 
nybyggda villor som äldre villor, samt både nyare och äldre hyreslägenheter. 
Flera par hade haft funderingar på vilken kommun av Oskarshamn eller 
Mönsterås de skulle bosätta sig i. Det är billigare att bo i en villa i Mönsterås 
eftersom tomt-/huspriserna och VA-avgift är lägre. Ett bekymmer som lyftes är 
avsaknaden av ett mellansteg på bostadsmarknaden för familjer som inte har lika 
stark ekonomi som andra. De nya amorteringskraven samt kraven om insats gör 
att familjer utan sparpengar kan få svårt att köpa en villa. I dessa fall, menade 
de, vore det bra med möjligheten att köpa en bostadsrätt som mellansteg i sin 
bostadskarriär. Detta alternativ är dessutom billigare än att bo i hyreslägenhet 
enligt intervjupersonerna. Likaså uppstår bekymret ibland vid skilsmässor då 
alternativet annars blir att äga varsin villa. 

Vad gäller den generella bilden av att vara småbarnsfamilj i Mönsterås och 
funktionen av den sociala servicen verkade de flesta vara nöjda. Många 
var nöjda med utbudet av förskolor, närhet till mödravårdscentral och 
öppna förskolan. Genom intervjuerna lyftes speciellt huvudbiblioteket och 
Vattenpalatset upp som två uppskattade funktioner som besöktes flitigt. Det var 
också viktigt för många med närhet till mataffär. Vissa, framförallt de familjer 
som bor i lägenhet använder kollektivtrafiken som anses generellt fungera bra. 
Turerna har enligt intervjupersonerna blivit tätare, inte minst mot Oskarshamn 
och Kalmar. Barnfamiljerna i lägenhet handlade också all mat i Mönsterås. En 
invändning vad gäller kollektivtrafiken är dock att bussarna inte längre går in i 
Ålem och Timmernabben vilket i något fall var anledningen till att man valt att 
flytta till Mönsterås från Ålem.

Seniorperspektivet har fångats in genom att bland annat intervjua 
pensionärsföreningarna PRO och SPF i Mönsterås samt samhällsföreningen 
i Fliseryd. Vid intervjuerna fanns det stor enighet kring att det behöver 
finnas ekonomiskt rimliga alternativ till att bo kvar i sin villa. Idag är 
boendekostnaderna låga i sina befintliga hus, medan det är dyrt att flytta 
till de lägenheter som finns. För de äldre uppstår problem i det ögonblicket 
man blir ensam, eller inte kan köra bil längre. ”Då sitter man där och kan inte 
ta sig någonstans, inte ens till mataffären” säger en av intervjupersonerna. Det 
behöver finnas lägenheter centralt så att det är nära till mataffär, apotek, 
systembolag och bussförbindelser. Det som skulle hjälpa är lägenheter. Både 
hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser. Pensionerna är inte stora enligt 
intervjugrupperna. En annan synpunkt som framkom var att lägenheterna 
behöver vara av viss storlek så att man inte behöver göra sig av med allt när man 
flyttar till något mindre. De saker och möbler man samlat på sig påminner om 
det liv man levt och dessa minnen vill man ha omkring sig även när man blir 
äldre.

BARNFAMILJER

SENIORER OCH 
ÄLDRE
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Vid ett besök i en SFI-klass intervjuades ett flertal personer om sin boende-
situation. Gruppen bodde i olika delar av kommunen, både i Mönsterås, Fliseryd 
och Ålem. Att bo i Fliseryd beskrevs delvis som svårt eftersom det är svårt med 
kollektivtrafikförbindelserna. Den sista bussen går kl 16.10 på vardagar och de 
går sällan på helgen. De flesta beskrev att det är lång väntetid för att få bostad i 
kommunen och att det är dyrt att hyra. De flesta gav dock uttryck för att boende 
fungerar helt okej och egentligen inte är ”det största problemet”. Nyckeln till att 
kunna etablera sig, att komma vidare med livet och att också kunna skaffa ett 
bättre boende är att få arbete, och det beskrevs som ännu svårare än att hitta en 
bostad.

Vid intervju med en av Mönsterås fastighetsmäklare bekräftas bilden av 
bostadsmarknaden som har lyfts vid de andra intervjuerna i medborgardialogen. 
En mäklare uttrycker det som att äldre personer som bor i villa tittar på hur de 
bor idag. De bor billigt i sina hus som ofta redan är avbetalade. Ska de flytta
till en lägenhet kommer de upp i helt andra kostnader. Det är ofta månads-
kostnaden som styr. Mäklaren säger vidare att de som ändå vill sälja sin villa 
har svårt att hitta ett annat boende. Bostadsrätter saknas mer eller mindre 
på marknaden. De som finns säljs ofta i privat regi och det är svårt att göra 
kostnadsvärderingar eftersom det finns så få bostadsrätter på marknaden.  
Mäklaren konstaterar också att det är svårt att bygga nytt till rimliga priser. Det 
är lika dyrt att bygga här som i Kalmar eller andra platser. Många äldre kanske 
inte helt vill släppa greppet om en egen trädgård och önskar ett boende i ett 
plan, centralt och med en liten täppa. Ofta är det just trapporna man vill slippa. 
Ungefär samma situation uppstår när ett par skiljer sig eller en yngre person vill 
flytta hemifrån. Par som skiljer sig söker ofta bostadsrätt. 

I intervjun med Mönsterås Bostäder AB framkom det att efterfrågan på 
lägenheter har sjunkit något, men från väldigt höga nivåer. Som det såg ut 
vid intervjutillfället stod 114 personer i kö till att få en lägenhet. Av dessa 
finns blandade skäl till varför man vill flytta. Det kan vara en önskan om 
att bo billigare, större, att flytta hemifrån osv. Mönsterås bostäder har vissa 
grundläggande ekonomiska krav som en aktuell hyresgäst måste leva upp till. 
Av de bostadssökande lever endast 30% upp till de ekonomiska kraven trots 
att Mönsterås Bostäder har en generellt sett generös syn på inkomstkravet, 
exempelvis får sökande räkna in alla typer av inkomst i sin ansökan, något inte 
alla kommunala och kommersiella bostadsbolag tillåter.    

Det är inte möjligt för hyresmarknaden att leva upp till villamarknadens 
priser. Man bor både större och billigare i sin villa och köpkraften hos många 
pensionärer exempelvis med endast sin pension är låg. När kommunens 
bostadsbolag byggt nytt har man gjort det för gruppen 70+. Här finns ändå en 
tillräckligt stor grupp med tillräcklig köpkraft. Men man har också fått göra vissa 
nedskrivningar för att få ner hyrorna. ”Det är inte bara att bygga nytt, man måste 
förstå vem det är man bygger för”, säger intervjupersonen på Mönsterås bostäder. 
Vidare säger han att vi vet att vi bygger för Mönsteråsare och ofta för gruppen 
70+. Det är den gruppen som flyttar till de nyproducerade lägenheterna. Men 
det är på vissa sätt en konstgjord bostadskris. Hade de nyanlända inte kommit 
hade vi haft 70 tomma lägenheter. Om man jämför med gruppen flyktingarna 
från Balkan som kom på 90-talet, flyttade de som inte fick något jobb från 
Mönsterås, säger intervjupersonen. Samma sak händer kanske nu? Men det är 

MÄKLARE

NYANLÄNDA

BOSTADSBOLAG
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inte bara tillgången till bostäder som gör att samhället som helhet kan fungera. 
Det behöver också finnas saker för unga att göra, offentliga platser måste vara 
attraktiva och det måste finnas fler fina verksamheter som biblioteket och 
förskolan Galaxen. Vi på bostadsbolaget skulle gärna bygga arkitektritade hus 
som är anpassade efter platsen, men vi måste också få ekonomi i våra byggen. 
Det vore intressant med en privat aktör på marknaden för att se vad en sådan 
skulle kunna åstadkomma. Det är bra med konkurrens.

Möjligheten att få med hela näringslivets olika perspektiv på rekrytering 
har förstås varit begränsad. Men intervjuer har genomförts med några av 
kommunens största företag. Vid intervju med Mönsterås bruk vittnade 
intervjupersonen om att de inte har svårt att rekrytera personal. Företaget har 
väldigt låg omsättning av den befintliga personalen. Ofta har de som söker 
jobb på Mönsterås bruk någon form av koppling till regionen och det är 
därför inget bekymmer att hinna hitta en lämplig bostad. Det som delvis varit 
problematiskt har varit att rekrytera högre chefer som har velat bli lokaliserade 
i Växjö eller Kalmar istället för i Mönsterås. Vid intervju med andra aktörer 
inom näringslivet menade man att det är ett bekymmer att det är svårt att locka 
vissa grupper till att bo i kommunen. Att hitta en bra bostad kan vara en del av 
problemet, men också att det är viktigt att det finns saker att göra. Som det ser 
ut nu i Mönsterås går det inte att en vanlig kväll gå ut och äta en middag och 
dricka ett glas vin till. Attraktiviteten i samhället som helhet behöver bli starkare 
vad gäller utbud av aktiviteter och ”stadsliv”.

Inom socialförvaltningen finns stora behov av bostäder, och man ser att 
behoven kommer att öka ytterligare i framtiden. Generellt sett blir vi allt äldre 
och därav lever vi också en större del av våra liv som sjuka eller med nedsatta 
funktioner. Inom äldreomsorgen i Mönsterås kommun finns det just nu mellan 
30 - 35 personer som väntar på särskilt boende. Det ger konsekvenser på 
olika sätt. För kommunen uppstår en kostnad för personer som blir kvar på 
sjukhuset när de egentligen skulle kunna komma hem till en specialbostad. Det 
kan också utlösas viten som kommunen måste betala om man inte lyckas lösa 
sitt kommunala uppdrag. Det är bra att det byggs bostäder på Solhemstomten, 
menar man, men de räcker enligt intervjugruppen inte till, utan det måste 
omedelbart börja planeras för fler. Inom kommunrehabiliteringen försöker man 
att anpassa bostäderna så långt som möjligt för att de boende ska kunna bo kvar 
hemma, men i vissa fall blir det mycket kostsamt. Det saknas marklägenheter 
som är anpassade efter dessa gruppers behov att flytta till.

Andra grupper som det saknas bostäder för är enligt kommunens IFO-
enhet, nyanlända, vuxna i behov av stöd, samt barn- och unga. Många 
ensamkommande bor tillsammans i grupper, men är mogna att fortsätta sina 
liv och bo själva. Eftersom de får ekonomiskt stöd så är det inte pengar som 
är problemet, utan att det saknas små lägenheter. En annan grupp som har 
svårt att hitta bostad är missbrukande vuxna personer. Bostäder till denna 
grupp behöver ligga centralt nära matbutik och bussförbindelser. En annan 
problematik är trångboddheten. Om det blir aktuellt med anhöriginvandring så 
kommer problemet bli ännu större. När familjer får bo hos släktingar, vänner 
och bekanta leder det till sociala problem då grannars klagar över hög ljudnivå 
osv. Många av de anställda på socialförvaltningen bo i annan kommun. 85 % av 
de med akademisk utbildning inom socialförvaltningen pendlar,  i huvudsak från 
Kalmar och Oskarshamn. Många i den här gruppen ser det som en fördel att 

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN

NÄRINGSLIVET
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arbeta i en kommun och bo i en annan för att hålla isär arbete och fritid. 

Enligt intervjugruppen ökar gruppen med våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna är 
oftast välfungerande och kommunen är skyldig att ta hand om dem. Det är i 
vissa fall svårt att hitta bostäder till dem och de får flytta tillfälligt till hotell och 
vandrarhem i grannkommuner. Det är inte en bra lösning i de fall det finns barn 
med i bilden. Framöver blir det enligt intervjugruppen, även viktigt att hålla reda 
på vad som händer inom LSS-lagstiftningen. De ändringar som man signalerat 
om kan leda till att personer som tidigare kunnat bo hemma mister sitt stöd 
och behöver komma till anpassade boenden. Om lagen träder i kraft kommer 
en översyn börja ske under år 2022 och nya boenden skulle behöva stå klara år 
2024.

De personer som nyligen flyttat till kommunen har gjort det främst för 
landskapet och platsens skull. Intervjupersonerna bor i hus. I ett fall utanför ett 
av kommunens samhällen. En av intervjupersonerna uttrycker det såhär: ”Jag 
har en känslomässig förankring till Småland sedan min barndom. Jag tror att vi alla har ett 
landskap i vår själ. En västkustbo tycker att klipporna är det absolut finaste. Jag blir glad av 
stenmurarna, kossorna och träden. Jag har med mig det från barndomen och jag känner igen 
det.”

En yngre familj beskriver hur de återupptäcker närområdet med Pataholm, 
Saltor, Björnö, men även Öland, Påskallavik och Astrid Lindgrens värld. 
Vidare säger en av de nyinflyttade personerna att regionen som helhet har allt 
hon behöver och att hon använder Klts trafik för att ta sig runtomkring. ”Jag 
tycker Klt är fantastiskt. Inte minst chaufförerna! Och det säger jag till dem. Jag har blivit 
tvungen att välja vad jag lägger mina pengar på och jag har valt bort bil för att ha råd till 
annat. Men det gör också att jag träffar massor av trevliga människor. Har man bilen på 
garageuppfarten så tar folk den. Man stannar i sin bekvämlighetszon. Men på bussen möter 
jag en massa trevliga människor, gamla, nyanlända och jag tycker om det.” Även den 
yngre barnfamiljen använder sig av kollektivtrafiken. Mannen i hushållet pendlar 
relativt ofta till Stockholm och använder sig då av expressbussen. Annan lokal 
service som är viktig är bredband. ”Vi har bredband rakt in i huset men inget vatten. 
Utan bredbandet hade vi inte kunnat bo här. Min sambo frilansar inom reklam och film och 
är helt beroende av en superbra uppkoppling för att kunna sköta sitt jobb.”

Biblioteket i Mönsterås respektive Timmernabben används flitigt och likaså 
upplevs den övriga servicen vara tillräcklig. En av intervjupersonerna uttrycker 
att det som inte går att få fatt i lokalt går att få fatt i på ett bra sätt i Oskarshamn 
eller Kalmar.

Vad gäller bostäder ges det uttryck för att det saknas bostäder för äldre i 
Timmernabben och att det saknas lägenheter i Mönsterås. Det upplevs som 
positivt att Timmernabben är ett organiskt uppbyggt samhälle med olika 
befolkningsgrupper och åldrar och att det är positivt med lägenheterna inne i 
samhället. Det gavs uttryck för att Timmernabben däremot behöver en riktig 
kärna och att samhället riskerar att bli monotont när det byggs ut i skogen norr 
om danska varvet med bara villor. Det skulle behövas fler verksamheter i det 
som har centrumkänsla och förtätning med fler lägenhetshus.

NYINFLYTTADE
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FRAMTIDA BEHOV
LÄNSSTYRELSENS 
BOSTADS-
MARKNADSANALYS

Kalmar län har haft en positiv befolkningsökning sedan 2012. Bara de senaste 
fyra åren blev vi 9 962 fler människor i länet, en exceptionellt stor ökning sett till 
de senaste 50 åren. Länets positiva befolkningsutveckling de senaste sex åren är 
i huvudsak ett resultat av inflyttning, varav utlandsfödda stod för drygt hälften 
av inflyttningen 2017. För att klara bostadsbehovet för nya och gamla invånare 
behöver regionen ha ett högt och jämt bostadsbyggande. Det vi bygger behöver 
också vara varierat för att alla ska ha möjlighet att få en bostad, men det handlar 
också om att vara förnuftig när det befintliga bostadsbeståndet utvecklas. Målet 
måste vara att alla ska ha råd att bo kvar efter en renovering. Bostadsförsörjning
handlar därför om mer än bara bostadsbyggande.

Även om länets kommuner förenas i att de alla har ett underskott på bostäder 
totalt sett i kommunen, så finns det regionala skillnader. I samtliga centralorter i 
kommunerna är det förvisso bostadsbrist, men utanför centralorterna ser det
mer olika ut, med både balans och underskott. Bristen på hyresrätter lyfts sär-
skilt fram. Glädjande nog har antalet färdigställda bostäder ökat fyra år i rad och 
det byggs fler hyresrätter än på länge. Länsstyrelsen ser en fortsatt optimism
om ett starkt bostadsbyggande i kommunerna enligt bostadsmarknadsenkäten.

Många kommuner oroar sig för de konsekvenser som bostadsbristen för med 
sig vad gäller minskade flyttrörelser, inlåsningseffekter och allt större svårigheter 
att möta olika gruppers bostadsbehov. Länsstyrelsen ser att situationen för
debutanter på bostadsmarknaden (ungdomar, studenter och nyanlända) är 
särskilt svår. Under de senaste åren har gruppen nyanlända växt kraftigt som en 
följd av ett starkt flyktingmottagande i Sverige och i länet i synnerhet. Ett
resultat av att allt fler konkurrerar om de billiga bostäderna är att flera kommu-
ner ser ett växande problem med oetiska hyresförhållanden så som ockerhyror, 
svarta kontrakt samt undermåliga och ohälsosamma bostäder. För att skapa
en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla bör en översyn göras av hur in-
trädet på bostadsmarknaden kan underlättas. Bostadsbolagen kan göra mycket 
själva, bland annat genom att modernisera sina uthyrningsregler.

På frågan om vad som hindrar bostadsbyggande i länet är svaret tydligt från 
kommunerna; höga produktionskostnader, hårda lånevillkor, avsaknad av eko-
nomiska resurser hos kommunerna och de kommunala allmännyttiga bostads-
bolagen samt hårda avskrivningsregler. Förutom de ekonomiska faktorerna 
lyfter flera kommuner fram att bristen på arbetskraft och detaljplanelagd mark 
som idag uppfattas som attraktiv är ett allt växande bekymmer.

Med en förväntan om att det ska byggas många bostäder och det snabbt, ser 
länsstyrelsen en risk med att ett ökat bostadsbyggande ses som ett isolerat mål 
istället för som en del av ett hållbart samhällsbyggande. När vi bygger ett
hållbart samhälle handlar det också om vad vi skapar för miljöer mellan husen, 
men också om tillgången till arbetsplatser, utbildning, infrastruktur, kollektiv-
trafik, grönområden och service. Det pågående arbetet med att minska antalet 
lokala arbetsmarknader från fyra till två i länet handlar om att i högre grad
kunna arbeta och bo på olika platser. Då är det tydligt att det krävs stora sats-
ningar på väg och järnväg i vårt län.

Texten ovan är tagen från Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2018.
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BEHOV FÖR 
BARNFAMILJER

BEHOV FÖR ÄLDRE

För många familjer är boende i småhus ett naturligt val. Inom Mönsterås 
kommun finns goda förutsättningar för familjer att hitta bostad då ca 75 % av 
kommunens bostadsbestånd består av småhus. När familjer väljer bostad brukar 
parametrar såsom trygga boendemiljöer, skolor, barnomsorg och prisläge styra 
valet. Enligt medborgardialogen verkar barnfamiljer generellt vara nöjda med 
sina boendemiljöer och tillgången till service. 

Efterfrågan på större hyreslägenheter har historiskt sett inte varit stort, vilket 
indikerar att behovet kan tillgodoses med det utbud som finns på marknaden. 
Dessutom blir månadskostnaden för nyproducerade lägenheter så hög att 
det förmodligen inte upplevs som prisvärt. Den låga andelen bostadsrätter är 
problematisk i de fall föräldrarna skiljer sig, då är det svårt att hitta och ha råd 
med varsin villa.  En ökad rörlighet på bostadsmarknaden vore positivt för 
denna grupp då detta bör leda till fler lediga småhus.

Lägenhetsbeståndet av hyresrätter i centralorten Mönsterås och de yttre 
tätorterna består till 70 % av små lägenheter med 1-2 rum och kök. Därmed 
är möjligheterna goda för ungdomar och studenter att hitta ett eget boende. 
Nyproducerade lägenheter är inte i första hand en lösning för denna grupp
eftersom ungdomar och studenter ofta har begränsade ekonomiska resurser 
och hyrorna för nyproducerade lägenheter är höga. Även om nyproducerade 
lägenheter inte i första hand riktar sig mot ungdomar och studenter leder dessa 
till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden som i sin tur för med sig större 
möjligheter för denna grupp att hitta ett eget boende i det befintliga
bostadsbeståndet.

Att kunna attrahera unga vuxna är viktigt, dels ur en nativitetsvinkel, dels ur en 
kommunekonomisk vinkel. Unga vuxna är den grupp som är mest flyttbenägen 
och forskning visar att deras val av ny bostadsort ofta faller på större tätorter 
där ett helt paket av livsstil, upplevelser, utbud, nya nätverk och givetvis arbete 
finns. Därför är det vitalt att kommunikationerna stärks med Oskarshamn och
Kalmar tätort. Tillsammans utgör de tre tätorter nästan 60 000 invånare, 
målsättningen är att bussförbindelser mellan Oskarshamn och Kalmar ska 
ske under 60 min. Genom goda förbindelser kan regionen ta över stadens 
roll, boende i en ort, arbete i en annan ort, och fritidsaktiviteter i en tredje 
ort. Genom att erbjuda ett modernt boende i centrala Mönsterås med närhet 
till service, naturen, havet och den nya kollektivtrafikplats som planeras vid 
Åsevadsgatans möte med E22 finns stor potential att locka till sig denna grupp, 
samt att stärka bilden av Mönsterås som en attraktiv boende- och pendlingsort.

En tydlig trend för många svenska kommuner, liksom för Mönsterås kommun 
är att invånarna blir äldre och äldre. Det är därför viktigt att kommunen 
redan nu börjar planera och förbereda för de konsekvenser som medföljer 
en äldre befolkning. Det är även viktigt att möjliggöra för fler äldre att bo 
kvar längre i sina egna hem. Det kan ske genom insatser i form av hemtjänst, 
bostadsanpassningar eller genom tekniska lösningar i form av servicetjänster 
eller hjälpmedel. Ett alternativ att studera vidare kan vara uppförande av 
trygghetsbostäder. En boendeform mellan särskilt boende och eget boende.
.

BEHOV FÖR 
UNGDOMAR



47

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

I medborgardialogen har efterfrågan för både bostadsrätter och hyresrätter lyfts. 
I båda fallen önskas bostäderna ha en viss storlek så att möblemang och andra 
ägodelar kan följa med och påminna om livet man levt och minnen man har. 
Andra behov som lyfts är centralt placerade bostäder nära service, samt med en 
liten täppa. Bostäderna måte också vara tillgängliga till rimliga priser.  

Genom att nyproducerade tillgängliga bostäder erbjuds i centrumnära och 
attraktiva lägen genereras flyttkedjor med effekten att fler än de som flyttar in i 
de nya bostäderna förbättrar sitt boende. Kommunens bostadsutbud kommer 
behöva anpassas till en förändrad demografi samtidigt som kommunen arbetar 
för befolkningstillväxt. Därför behöver både inflyttning och omflyttning
stimuleras, detta görs genom bostadsatsningar i attraktiva lägen.

Mottagande av asylsökande och nyanlända påverkar flera delar av en 
kommuns verksamhet. Förutom bostadsförsörjning påverkas även bland annat 
barnomsorg, arbetsmarknad, SFI, äldreomsorg och socialtjänst.

I medborgardialogen beskrivs boendesituationen som acceptabel och att det 
snarare är arbete som är svårt att få, inte bostad. Centralorten Mönsterås är den 
kommundel denna grupp helst önskar att bo i, inte minst tack vare tillgången på 
service och kollektivtrafik. 

Migrationen har avstannat både vad det gäller nyanlända familjer och 
ensamkommande barn och ungdomar. Prognosen framåt pekar också på 
mindre volymer men är beroende på vad som händer när det gäller lagar, 
överenskommelser och klimatet. Osäkerheten kring den nya gymnasielagen 
är en faktor som kommer att påverka bostadssituationen och  vi vet att det 
kommer stora familjer på anknytning. Angående anhöriginvandring är prognoser 
svåra att göra.

Trots att det finns efterfrågan på lägenheter från nyanlända är frågan svårlöst 
då de allra flesta inom gruppen nyanlända inte är så pass kapitalstarka att 
nyproducerade bostadsrätter eller hyresrätter är ett alternativ. Inte minst då 
större lägenheter ofta efterfrågas, vilket innebär stora månadskostnader. Positiva 
flyttkedjor kan verka positivt även för denna grupp, genom att nya bostäder 
uppförs frigörs bostäder i ett äldre bostadsbestånd, d.v.s. bostäder med lägre 
boendekostnad.

Kommunerna i Sverige har ansvaret att kommuns bostadsförsörjning och att 
den fungerar. Lagen pekar dock ut tre grupper som är viktigare än andra.För 
dessa är bostad en rättighet kommunen ska lösa. Detta gäller personer med 
biståndsbeslut, personer med utvecklings- och begåvningshandikapp(LSS) och 
och nyanlända med kommunplacering. Utöver dessa tre så bör även behovs för 
människor i behov av skyddat boende, samt personer med låg inkomst nämnas i 
detta textavsnitt.

Angående äldre med biståndsbeslut är behoven på fler bostäder fortsatt stora, 
inte minst gäller detta särskilt boende(SÄBO). Solhemsprojektet i centrala 

BEHOV FÖR DE 
MED SÄRSKILDA 
BEHOV

BEHOV FÖR 
NYANLÄNDA OCH 
ASYLSÖKANDE
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BEHOV FÖR 
HEMLÖSA

Mönsterås med 40 nya lägenheter kommer att vara klart under 2020 men det 
är osäkert om det kommer att räcka. Situstionen i nuläget är mycket pressad 
med upp till 35 personer i kö som är beviljade SÄBO. Mönsterås kommun 
bör undersöka möjligheten att bygga ut Torshaga i Ålem med ytterligare en 
avdelning för att möta de äldres behov. Att bygga stort är att föredra för att på 
det sättet nyttja personalresurser och teknik och inte göra det onödigt kostsamt.

Även behovet av fler grupp- och servicebostäder är stort. Socialförvaltningens 
prognos är att 18 nya gruppbostäder samt 13 servicebostäder behövs till 2030.
Mönsterås kommmun kommer behöva följa befolkningsutvecklingen noggrannt 
och ha beredskap för klara av ökade behov av vård- och omsorgsbostäder de 
närmaste åren. 

Mönsterås kommun är inte ålagda några nyanlända med kommunplacering, 
därför finns heller inga behov för denna grupp. 

Personer med behov av skyddat boende har tyvärr ökat de senaste åren. 
Gruppen av våldsutsatta kvinnor har speciellt ökat. Mönsterås kommun har ett 
utbyte med grannkommuner om placering, tyvärr hamnar dessa personer ofta 
på hotell eller vandrarhem istället för riktiga bostäder. 

Ytterligare en grupp med särskilda behov är människor med låg inkomst. 
Jämförs lönestatistiken mellan män och kvinnor i Mönsterås kommun skiljer 
ca 90 000 kr/år. Männen tjänar näst mest i länet, medan kvinnorna ligger i 
mittskiktet. Det är viktigt att boende finns för personer med låg inkomst, oftast 
hittas detta bland äldre hyreslägenheter. Sannolikt finns det flera personer med 
låg inkomst som har problem med boendekostnader, men generellt sett är det 
låga boendekostnader i Mönsterås samtidigt som lönenivåerna är relativt höga 
jämfört med grannkommunerna. 

Att människor blir hemlösa beror sannolikt inte endast på individuella 
faktorer, utan även på brister i samhället. Angående hemlöshet har Individ- 
och Familjeomsorgen i Mönsterås kommun ett regelbundet samarbete med 
Mönsterås bostäder. Enligt socialförvaltningen finns få kända hemlösa inom 
kommunen. Givetvis kan det finnas ett mörkertal i kommunen av människor 
som av någon anledning inte vill vända sig till socialtjänsten. Kommunens 
storlek gör det dock inte troligt att det skulle finnas ett påtagligt problem med 
människor som är helt bostadslösa utan att det kom till kommunens kännedom.
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MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Den sammantagna bilden av bostadsmarknaden i Mönsterås kommun är att 
kommuninvånarna är nöjda med sina boendemiljöer och standarden är generellt 
hög och trångboddheten är inte ett påtagligt problem. Det råder dock en 
obalans mellan utbud och efterfrågan på bostäder i kommunen. Framförallt 
gäller detta i centralorten Mönsterås. 

Det är av stor vikt att kommunen arbetar med att uppmärksamma trender och 
leda utvecklingen på bostadsmarknaden. I bostadsförsörjningsprogrammet har 
fyra viktiga områden uppmärksammats. 

STÄRK MÖNSTERÅS 
REGIONALA ROLL SOM 
BOENDEALTERNATIV 

UTVECKLA STRATEGIER 
SÅ ATT BÅDE STAD OCH 
LAND SKA LEVA

SKAPA MER TILLGÄNGLIGA 
BOENDEMILJÖER

INDIVIDEN I FOKUS



50

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Fortsätt att anordna en årlig Bomässa i Mönsterås.

Ansvarig: Mönsterås bostäder, Tekniska förvaltningen & Kommunledningsförv.

Det är viktigt att Mönsterås roll som attraktiv boendekommun uppmärksammas 
i regionen. Företag och kommunen får möjlighet att visa upp sig för invånarna. 
Välbesökta evenemang är en aspekt i att skapa ökad attraktivitet och livsmiljö.  

Det bör byggas 20 nya bostäder per år

För att klara bostadsförsörjningen om kommunens prognos på 13 750 invånare 
2022 behövs ca 20 nya bostäder varje år.

Fortsätt arbetet med att ta fram ortsanalyser för kommunens tätorter.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

En ortsanalys analyserar vilka satsningar som bör göras för att 
stärka livsmiljön i samhället. Ortsanalyser för Blomstermåla(2016) och 
Ålem(2019) har tagits fram med positiv respons från medborgarna. En viktig del 
i ortsanalysarbetet är stor medborgardialog och att budget finns att genomföra 
föreslagna åtgärder kort efter ortsanalysen har tagits fram.

Stimulera nya aktörer på bostadsmarknaden såsom bostadsförvaltare, 
byggbolag, husföretag med flera.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område skapar levande 
miljöer, ökar rörligheten på bostadsmarknaden och motverkar boende-
segregation. I Mönsterås finns få bostadsrätter, genom fler aktörer på 

STÄRK MÖNSTERÅS 
REGIONALA ROLL SOM 
BOENDEALTERNATIV 

- HANDLINGSPLAN

Mönsterås kommun har ökat sitt invånartantal med nästan 5 procent, eller 600 
personer de senaste fyra åren. I en historisk kontext har Mönsterås kommun 
som endast en av fyra kommuner i länet ökat sin befolkning sedan 1968. Att 
fler väljer Mönsterås som bostadsort beror delvis på att en av Mönsterås styrkor 
är att boende och boendemiljöerna attraherar medborgarna. En annan styrka 
är det strategiska läget, mitt emellan Kalmar och Oskarshamn, med relativt 
väl utvecklade kollektivtrafikförbindelser. Byggande av nya attraktiva bostäder 
kommer ge förutsättningar att locka nya invånare till kommunen. Samtidigt 
är bostadsbyggandet också en nödvändighet för att tillgodose behovet av 
boende för de nya invånarna. Bostadsprogrammet tar upp att den låga andel 
bostadsrätter som finns kan vara problematisk då urval och omsättning på 
marknaden blir begränsad, men det är även viktigt att antalet hyresrätter 
ökar. Kommunen är en stor markinnehavare avseende tätortsnära byggbar 
mark. Planberedskapen är god, även om nya detaljplaner och fördjupade 
översiktsplaner måste tas fram i mer attraktiva lägen, samtidigt som befintliga 
detaljplaners bestämmelser och utformning bör aktualiseras. Kommunen måste 
också attrahera fler byggintressenter och förvaltare, som vill delta i Mönsterås 
kommuns bostadsutveckling. 
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marknaden skapas utöver variation i boendemiljöer även konkurrens mellan 
bostadsföretag som i sin tur gynnar de boende. 

Arbeta vidare med att förverkliga nya bostäder i centrala Mönsterås,
såväl flerbostadshus som marklägenheter.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen och Mönsterås Bostäder

Det är viktigt att det inte bara planeras för småhus. Även om många vill bo i 
villa, så vill alla att samhället ska ha ett starkt och bärkraftigt centrum och då 
krävs en tätare boendemiljö centralt i samhällena. Det finns också en stor grupp 
invånare som vill bo centralt med närhet till kollektivtrafik och service.

Möjliggör centralt placerade tillgängliga bostäder med närhet till service, 
mötesplatser och matservering i Fliseryd, Ålem, Blomstermåla och 
Timmernabben.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

Det är viktigt att det finns mark tillgänglig för förtätning i kommunens tätorter. 
Många invånare önskar ett boende med närhet till kommersiell och offentlig 
service.  

Arbeta vidare med att stärka samarbetet mellan Oskarshamn, Mönsterås 
och Kalmar kommun avseende bostads- och infrastrukturfrågor.

Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen

Att stärka samarbetet med våra grannkommuner är vitalt för Mönsterås 
kommuns attraktivitet och tillväxt. Redan idag är stråket mellan Oskarshamn 
och Kalmar länets starkaste pendlingsstråk. Genom större utbyte av boende, 
fritidssysselsättningar och arbetsmöjligheter skapas grunden för större regional 
tillväxt som ger mervärden för alla inblandade kommuner.

Arbeta för att få stationsstopp för pendeltåg på Stångådalsbanan i Ålem, 
Blomstermåla och Mönsterås.

Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen

Tågstopp och pendeltåg har betytt enormt i andra delar av Sverige, inte minst i 
Blekinge och sydöstra Skåne. Fastighetsvärden ökar dramatiskt vid tågstationer 
och därmed viljan att investera. Samhällen blir mer attraktiva att bosätta sig i och 
att starta/flytta företag till.
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Hålla en god planberedskap på minst 20 tomter för småhus i Mönsterås 
respektive Timmernabben, samt 10 tomter för småhus i Ålem, Fliseryd 
och Blomstermåla

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

De senaste åren har det funnits stor efterfrågan på villatomter i Mönsterås och 
Timmernabben. Det är viktigt för kommunen att behålla sina invånare som vill 
bygga nytt, eller för personer som vill flytta till kommunen att det finns byggklar 
mark för bostäder. 

Främja träbyggnation och god arkitektur genom utdelning av 
träbyggnadspris.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

Mönsterås har en stolt tradition av trähusbebyggelse. Att lyfta fram goda 
exempel på nya träbyggnader är ett bra sätt att stärka Mönsterås roll som 
attraktivt och hållbart boendealternativ.  

Ta fram lokalförsörjningsplan med syftet att skapa god framförhållning 
för lokaler avseende kommunala intressen.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen i samråd med berörda förvaltningar.

Genom fler (eller färre)bostäder och invånare ändras behoven för barnomsorg 
och socialförvaltningen. Genom god framförhållning och planering skapas bra 
beslutsunderlag om utbyggnader, ombyggnader, nybyggnader och avvecklingar 
av byggnadsbeståndet. Förutom att ändamålsenliga lokaler står redo i tid, kan 
sannolikt kostnader kapas genom god planering. 
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UTVECKLA STRATEGIER 
FÖR ATT BÅDE STAD 
OCH LAND SKA LEVA

- HANDLINGSPLAN

Mönsterås har historiskt sett haft en stabil befolkning kring ca 13 000 invånare. 
Småhuspriserna i kommunen har vuxit markant senaste 10 åren. Skillnaderna 
på bostadsmarknaden mellan Mönsterås/Timmernabben och övriga tätorter är 
stor. Den något sämre efterfrågan och de relativt låga priserna på småhus i de 
mindre orterna gör att det saknas ekonomisk bärkraft i nybyggnation utanför de 
kustnära tätorterna. Det är viktigt att i framtida diskussioner beakta strategier för 
att överkomma denna problematik och finna kreativa sätt att få hela kommunen 
att leva. I kommunens översiktsplan redovisas kommunens olika byars 
utvecklingspotential. En vital faktor för att landsbygden ska ses som attraktivt 
boendealternativ är vatten- och avloppsfrågan och elektronisk kommunikation, 
men också att närmaste tätort har adekvat kommersiell och offentlig service.  
Ålem och Blomstermåla har ett strategiskt läge avseende arbetsmarknaden i 
Kalmar och Fliseryd avseende arbetsmarknaden i Oskarshamn.

År 2025 ska 90 % av kommunens hushåll ha kommunalt vatten- och 
avlopp.

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

Vatten- och avloppsförsörjning är väsentligt för goda boendemiljöer. Genom 
stora landsbygdssatsningar på utbyggnad av VA-nätet kan vatten- och avlopp 
lösas för en stor del av kommunens yta och befolkning. 

År 2025 ska 95 % av kommunens hushåll ha möjlighet till fiber. 

Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Idag är uppkoppling viktigare än aldrig förr, och det blir bara mer och mer 
viktigt. Att vara uppkopplad med tillräcklig hastighet är inte längre ett önskemål 
hos boende utan ett baskrav. 

Bibehålla hög nivå på den service som idag finns  i Fliseryd, Ålem, 
Blomstermåla och Timmernabben.

Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Det är viktigt för både invånarna i tätorterna såväl som på landsbygden runt om 
tätorterna att det finns kommersiell och offentlig service i närheten. Skolomsorg 
och livsmedelaffärer och är några viktiga funktioner som människor vill ha i 
närheten av sina boendemiljöer. 

Ha en positiv inställning till bostadsbyggande i strandnära lägen i lågt 
exploaterade områden.

Ansvarig: Ansvarig nämnd för strandskyddsdispenser

Mönsterås kommun har många fördelar, en vacker kustmiljö vid sjöar och hav är 
en av dessa. Forskning visar att människor i hög grad värdesätter boendemiljöer 
i strandnära lägen. I Mönsterås där exploateringen av sådana miljöer är väldig låg 
bör det finnas stora möjligheter att erbjuda just detta.
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I kommunen finns en stor grupp äldre som inom tio år kan komma att vara 
aktuell för ett äldreanpassat boende. Positiva effekter såsom möjligheter till ett 
mer självständigt och socialt liv som äldre, bättre arbetsmiljö för vårdpersonal 
samt positiva flyttkedjor, som gynnar yngre och barnfamiljer på bostads-
marknaden är viktiga skäl till att uppmuntra äldre till att flytta till ett mer
anpassat och tillgängligt boende. För att attrahera dessa grupper måste det 
finnas en mångfald av boendealternativ anpassade för äldres behov. Det är dock 
viktigt att planera in diversitet i grannskapet, då det är en stark faktor till god 
stadsmiljö och ett trevligt grannskap. Inte minst avser det den demografiska 
aspekten. I medborgardialogerna har det framkommit att det finns en stor
efterfrågan på denna typ av boende i centrala lägen i alla tätorter, där det finns 
en god tillgång till service.

Analysera behov och förutsättningar för trygghetsboende i kommunen, 
och i samband med detta göra en översyn av kommunens särskilda 
boenden.

Ansvarig: Socialförvaltningen i samarbete med Tekniska förvaltningen.

Prognoser visar på stora behov för fler bostäder likt trygghetsboenden.

Öka andelen tillgängliga bostäder inom Mönsterås Bostäders 
lägenhetsbestånd till 50 % år 2025.

Ansvarig: Mönsterås Bostäder AB

Behovet att tillgänglighetsanpassa det befintliga bostadsbeståndet är stort även 
om Mönsterås Bostäder redan har tillgänglighetsanpassat drygt 45 procent av 
sitt bostadsbestånd på nära 1400 bostäder. 

Offentliga miljöer ska utformas med tillgänglighet i fokus. 

Ansvarig: Tekniska förvaltningen

Det är en demokratisk fråga att alla ska kunna ta sig fram, oavsett 
funktionsnedsättning. Det kan handla om lutningar och hinder i gångbanor, 
övergångställen, bänkar, kontrastmarkeringar i trappor m.m..

SKAPA MER 
TILLGÄNGLIGA 
BOENDEMILJÖER 

-HANDLINGSPLAN



55

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Kommunen har ett extra ansvar när det gäller boendeförsörjningen för svaga 
grupper. Det kan bland annat handla om gruppbostäder i socialförvaltningens 
regi, men också personer med väldigt låg inkomst, missbruk och/eller 
hemlöshet. Genom tidiga insatser vinner både invididen och samhället stora 
vinster.

Börja med uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt 
boende

Ansvarig: Socialförvaltningen i samarbete med Mönsterås Bostäder AB

Genom att arbeta förebyggande kan både individen och samhället vinna fördelar 
genom att hemlöshet aldrig uppstår. Modellen tillämpas bl a i Vimmerby kn. 

Utred möjligheten till att erbjuda Bostad först.
 
Ansvarig: Socialförvaltningen

Modellen Bostad först innebär att hemlösa personer får bostad innan de löst 
missbruk- eller andra problem. Istället för tvärtom. Modellen är vanlig i USA 
och har med framgång börjats tillämpas även i Sverige på senare år.

Utred möjligheten till mer ändamålsenliga boende till personer med 
skyddsbehov.
 
Ansvarig: Socialförvaltningen

Detta behöver ske i samarbete med grannkommuner. Istället för erbjuda 
vandrarhem och hotellrum bör det utredas om mer anpassade boende för längre 
vistelser finns att tillgå.

INDIVIDEN I FOKUS 

-HANDLINGSPLAN
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Regionala utvecklingsnämnden

Delegering av yttrande - Nationell världsarvsstrategi 

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden delegerar till presidiet att överlämna yttrande 
över den nationella världsarvstrategin till Riksantikvarieämbetet.

Bakgrund
Region Kalmar län har fått information om att Riksantikvarieämbetet har fått 
i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell världsarvsstrategi. Den 
nationella världsarvsstrategin ska ge en samlad beskrivning av hur Sverige 
arbetar med Unescos världsarvskonvention och hur arbetet ska inriktas 
framöver. Uppdraget ska göras i samarbete med Naturvårdsverket och 
Svenska Unescorådet och redovisas senast den 31 oktober 2019.

En remiss den nationella världsarvsstrategin kommer att skickas till er den 5 
juni med önskan om eventuella synpunkter senast den 19 augusti. Med tanke 
på remisstiden föreslås att regionala utvecklingsnämnden delegerar till 
presidiet att överlämna yttrandet till Riksantikvarieämbetet.

Sofia Moestedt
Basenhetschef            
Samhällsplanering och tillväxt
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Regional utvecklingsförvaltning
 

Regional utvecklingsnämnd

Uppdrag till regionbiblioteket inom Stärkta bibliotek

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt regionbiblioteket att fördjupa 
samverkan med kommunernas bibliotek, med utgångspunkt från ”Kultur att 
växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” samt Förstudie till 
bibliotekssamverkan i Region Kalmar län. 

Bakgrund
Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag satsningen Stärkta bibliotek, 
för att stärka folkbiblioteken i Sverige under åren 2018–2020. Syftet är att 
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. 
Totalt fördelas 250 miljoner varje år under perioden. 25 miljoner av dessa 
medel fördelas till regionerna för att stärka samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet. För 2019 är Region Kalmars bidrag 
950 000 kr.
Regionbiblioteket i Kalmar län främjar samarbete, verksamhetsutveckling 
och kvalitet hos kommunernas folkbibliotek. Grunden är bibliotekslagen och 
det demokratiska samhället med fri tillgång till litteratur och information för 
alla, yttrandefrihet, delaktighet, tillgänglighet och lärande. Biblioteken ska 
fungera som en öppen demokratisk arena och vara ett nav för digital 
kompetens och demokratisk infrastruktur.

Uppdrag
Regionbiblioteket ska inom ramen för anslaget, och genom samverkan med 
länets alla folkbibliotek, prioritera och arbeta vidare med följande mål:

 Stärkt utbud, ökad tillgång och bättre tillgänglighet

 Likvärdig biblioteksservice i regionen

 Stärkt samlad kompetens

Mål 1: Stärkt utbud, ökad tillgång och bättre tillgänglighet
Mål 1 syftar till att utreda möjligheterna till förbättrad infrastruktur mellan 
länets folkbibliotek när det gäller fjärrlån genom samutnyttjande med Region 
Kalmar läns transporttjänst. Samordning ska ske av bibliotekens hemsidor, 
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söksystem för böcker och möjligheter till koppling till den nationella nivåns 
arbete med gemensamma digitala system.

Mål 2: Likvärdig biblioteksservice i regionen
Målet syftar till att skapa länsgemensam information om bibliotekens 
programverksamhet och roll i samhället utifrån bibliotekens demokratiska 
uppdrag. Informationen ska vara tillgänglig i hela länet.
Det innebär även att utreda förutsättningar och möjligheter för de 
folkbibliotek, där det inte redan är etablerat, att erbjuda platser för 
distansstudier och fungera som lärcentra.

Mål 3: Stärkt samlad kompetens
Målet syftar till att erbjuda kompetensutveckling till alla folkbibliotekens 
medarbetare för att utveckla verksamheterna genom digitalisering, 
bemötande, att motarbeta desinformation och andra aktuella, efterfrågade 
områden.

Process
Regionbiblioteket ska inkomma med projektplan, tidplan och budget till 
enheten för Samhällsplanering och tillväxt innan uppdraget inleds. 
Uppdraget ska redovisas på motsvarande sätt som regionala 
kulturprojektmedel samt med en avstämning till regionala 
utvecklingsnämndens första möte våren 2020.

Sofia Moestedt
basenhetschef                      
Samhällsplanering och tillväxt

Maria Agestam
kultursamordnare
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Regional utvecklingsförvaltning
 

Regionala utvecklingsnämnden

Namnändring, Biblioteksutveckling Region Kalmar län

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att den regionala 
biblioteksverksamheten ska benämnas ”Biblioteksutveckling Region Kalmar 
län”.

Bakgrund
Den regionala biblioteksverksamheten har tidigare benämnts 
”Regionbibliotek Kalmar län”. Namnet i sig har skapat missförstånd om 
vilken verksamhet som bedrivs. När bibliotekslagen (2013:801) reviderades 
omformulerades och förtydligades läns- och regionbibliotekens uppdrag. 
Samtidigt ändrades benämningen Läns- eller Regionbibliotek till Regional 
biblioteksverksamhet. Från att i huvudsak ha ansvarat för kompletterande 
medieförsörjning och fortbildningar ska numera ”varje landsting och de 
kommuner som ingår i ett landsting bedriva regional biblioteksverksamhet 
med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det 
gäller folkbibliotek som är verksamma i länet”. (§ 11)
Ett namnbyte från Region Kalmar län till Biblioteksutveckling Region 
Kalmar län skulle på ett bättre sätt harmoniera med nuvarande uppdrag.

Gull-Britt Johansson
bildningschef

Detlef Barkanowitz
regionbibliotekschef
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Företags-och projektstöd
 

Regionala utvecklingsnämnden

Riktlinjer för företagsstöd

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bidrag ej bör utgå till 
verksamheter som i förlängningen kan leda till negativa effekter på 
folkhälsan. Här avses framförallt verksamheter inom tobak, narkotika, 
alkohol, doping samt spel om pengar.

Bakgrund
Region Kalmar län har ett aktivt folkhälsoarbete där man bl.a. arbetar med 
insatser mot missbruk i olika former. Detta tydliggörs t.ex. i 
landstingsplanen 2018-2020 under rubriken Missbruk och beroende där det 
konstateras att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga missbruk, 
riskbruk och beroende. Missbruksvården i länet omfattar missbruk och 
beroende av alkohol, narkotika, doping eller spel.

Missbruksproblematiken inom spelområdet har under senare tid även 
uppmärksammats på riksplanet, där bl.a. civilminister Ardalan Shekarabi fört 
en dialog med branschen om potentiella regleringar. 

Ur ett bidragsperspektiv är spelområdet idag svårhanterat då viss typ av spel 
kan ha positiva effekter (t.ex. försäljning av lotter där visst överskott går till 
föreningsverksamhet). Det finns i Sverige även en ”spelbransch” där 
utveckling av spel har skapat företag med tillväxt. De negativa aspekterna 
accentueras i första hand när det gäller spel om pengar.

Det känns viktigt att inte riskera att eventuella bidrag motverkar syften inom 
andra delar av Region Kalmar läns verksamhet. Därför är det motiverat att 
på just spelområdet skilja ut de verksamheter där incitamentet är att vinna 
pengar. En tydlig avhållsamhet när det gäller bidrag till spel om pengar 
(oavsett spelform) skulle ligga i linje med Region Kalmar läns övriga 
intentioner, samtidigt som det underlättar en annars svår gränsdragnings-
problematik i bedömningen av olika spelformer. Genom att inbegripa även 
tobak, alkohol, narkotika samt doping i denna avhållsamhet skapas en 
tydlighet ut mot marknaden.

Camilla Håkansson Thomas Tiger
Basenhetschef handläggare företagsstöd
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Regional utvecklingsförvaltning
Samhälle och tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden

Utredningsuppdrag 19/06 - I samverkan med andra 
aktörer utreda förutsättningarna för Matens hus, ett 
koncept som lyfter fram och sammanför lokala 
matproducenter, lägesrapport

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden tar informationen till protokollet. 

Bakgrund
Regionplan 2019 – 2021 innehåller ett uppdrag till den regionala 
utvecklingsförvaltningen att, i samverkan med andra aktörer, utreda 
förutsättningarna för Matens hus, ett koncept som lyfter fram och sammanför 
lokala matproducenter. 
Förvaltningen arbetar för närvarande med en ansökan till Regionala fonden 
för Småland och öarna om förstudiemedel för en sådan utredning. Ansökan 
kommer att lämnas in under april 2019, vilket innebär att regionala fonden 
fattar beslut innan sommaren och att förstudien, vid ett positivt beslut, kan 
starta i augusti 2019. Här redovisas huvuddragen i ansökan om förstudie-
medel. 
Skäl
Livsmedelsbranschen är viktig och växande i Kalmar län. Det länsgemen-
samma arbetet för att utveckla denna bransch bygger på länets livsmedels-
strategi, antagen av LRF Sydost, länsstyrelse och regionförbund (idag 
Region Kalmar län). Målet är att fler människor ska välja livsmedel från 
Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin kon-
kurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. Mer information om 
länets livsmedelsstrategi finns på www.regionkalmar.se/livsmedel.  
 
Flera aktiviteter pågår när det gäller t.ex. kompetensförsörjning, innovation/ 
utveckling och lokal/regional matidentitet. Tanken är att komplettera dessa 
med en aktivitet som i första hand vänder sig till den enskilde. 

Länets livsmedelsstrategi pekar bl a ut nytänkande, hållbarhet och stolthet 
som viktiga framgångsfaktorer. Det finns t ex behov av att 

http://www.regionkalmar.se/livsmedel
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- prova nya vägar när det gäller marknadsföring, kundkontakt och 
värdskap

- öka kunskapen om hållbar livsmedelsproduktion och göra det möjligt för 
slutkunden att göra hållbara val

- öka stoltheten när det gäller länets mat och livsmedelsproduktion.

Ett Matens hus skulle kunna bidra till detta.

Mål
Förstudiens mål är att undersöka förutsättningarna för att tillskapa ett Matens 
hus i Kalmar län, d.v.s. ta fram förslag till mål, målgrupper, inriktning, 
aktiviteter, genomförande och finansiering. Regionen ser framför sig en 
fysisk plats, men ett Matens hus kan också ha en digital komponent.

Idén om ett Matens hus bygger på att intresset för maten och hälsosamma 
råvaror aldrig varit större än vad det är idag. I ungdomsbarometern säger t ex 
15-24 åringarna att maten är den viktigaste markören alla kategorier, 
viktigare än kläder och musik. Samtidigt är det brist på sökande till de gröna 
näringarnas utbildningar. Restaurangerna saknar personal och universitets-
utbildningarna inom livsmedelsvetenskap saknar studenter. Allt fler bor i 
städerna vilket leder till ett glapp mellan de som producerar maten och de 
som konsumerar den. Ett Matens hus skulle kunna lyfta fram och marknads-
föra regionens råvaror och producenter, samt öka kunskapen om hur mat 
produceras idag, hela vägen från jord till bord.
Målgrupp
Förstudiens målgrupp är i första hand nationella och regionala aktörer inom 
livsmedelsbransch och besöksnäring, såväl privata som offentliga. Mål-
gruppen för Matens hus kommer att mejslas ut under förstudien. I nuläget ser 
regionen i första hand privatpersoner som målgrupp – såväl länsbor som 
besökare.

Resultat
Förstudien ska undersöka förutsättningarna för ett Matens hus och, om det 
visar sig möjligt, föreslå hur man kan arbeta vidare för att förverkliga ett 
sådant.  Ett Matens hus kan öka kunskapen kring hållbar livsmedels-
produktion, stärka regionens livsmedelsbransch samt bli ett besöksmål i sig.

Samarbetspartners och finansiering
Arbetet kommer att genomföras i samarbete med LRF Sydost, länsstyrelse, 
lantbruks- och livsmedelsföretag, utbildningsanordnare, besöksnäring, 
nationella branschorganisationer m fl.



Region Kalmar län
Datum
2019-04-15

  
     

Sida
3 (3)

Förstudien är tänkt att finansieras med strukturfondsmedel från regionala 
fonden, samt med regionala utvecklingsmedel. En förstudie inom regionala 
fonden har en maximal budget på 800 000 kronor och kan pågå i maximalt 
nio månader. 

Sofia Moestedt
Basenhetschef 
Samhällsplanering och tillväxt

Carolina Gunnarsson
Miljösamordnare

 




