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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 16 april 2019 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 50-54
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 maj 2019.
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§ 50
Information om Fullt ös
Överläggning
Martina Boson, kommunledningskontoret, och Linda Almqvist Dohrnér, Ung i
Kalmar, informerar om de drogfria aktiviteter som planeras inför Valborgsfirandet. Sedan 2009 har ”Fullt ös” arrangerats i och runt Kalmar sportcenter
med en mängd olika aktiviteter och uppträdanden för högstadie- och
gymnasieungdomar.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning informationen.

§ 51
Utvecklingsplan för Kalmar slott 2020-2029
Dnr KS 2019/0426
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 april 2019.
Investeringar utvecklingsplanen.
Utvecklingsplan 2020-2029.
Bakgrund
2009 undertecknade Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk en
gemensam tioårig utvecklingsplan för Kalmar slott. Verksamhetens mål under
denna period har varit innehållet i utvecklingsplanen och investeringar och
driftkostnader har finansierats av Statens Fastighetsverk och Kalmar kommun.
Samarbetet har fungerat mycket väl och verksamheten har utvecklats
framgångsrikt såväl publikmässigt som ekonomiskt under denna period.
Antalet intäktsskapande besökare på Kalmar Slott har ökat från 91 833
personer 2008 till 150 000 personer 2018.
Kalmar slott står nu inför uppgiften att förädla sina värden och att synliggöra
samt utveckla sin roll som motor i den lokala, regionala och nationella
samhällsutvecklingen. Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk har
tillsammans gemensamma mål för hur Kalmar slott och dess verksamhet ska
utvecklas från ”bäst till ännu bättre” fram till år 2029 enligt utvecklingsplanen.
Finansieringen i förslag till ny Utvecklingsplan 2020-2029 ska rymmas inom
befintliga budgetnivåer avseende drift- och investeringskostnader.
För att säkerställa en grundläggande finansiering av insatserna avser parterna
att tillsammans tillföra Kalmar slott resurser motsvarande 74 miljoner kronor
under perioden 2020-2029, varav 20 miljoner kronor riktas till ersättning för
investeringar.
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Överläggning
Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB, och Maria Björkman,
kommunledningskontoret, redogör för utvecklingsplan för Kalmar slott.
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med förslag till utvecklingsplan för Kalmar slott.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med CarlHenrik Sölvingers förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Utvecklingsplan” för Kalmar slott för
perioden 2020-2029.
2. Destination Kalmar AB får i uppdrag att teckna nytt hyresavtal med
Statens Fastighetsverk för perioden 2020-2029.
3. Kalmar kommun ersätter Destination Kalmar AB för de årliga
investeringskostnaderna som skapar förutsättningar för Kalmar slotts
utveckling, totalt 10 miljoner kronor under perioden.
4. Nuvarande ersättning till Kalmar slott omfattande skötsel av mark samt
tillsyn av byggnader och installationer, som ingår i Avtal om tjänster
mellan Destination Kalmar AB och Kalmar kommun, förlängs till och
med 2029.

§ 52
Representation vid internationella evenemang
Dnr KS 2018/0951
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 april 2019.
Representation.
Bakgrund
Den 15 april 1996 fattade kommunstyrelsen beslut om att ”Kalmar kommun
ska vid de årliga Hansedagarna representeras av kommunstyrelsens presidium
samt en tjänsteman. Make/maka/sambo ska beredas möjlighet att medfölja på
kommunens bekostnad.”
Frågan om medföljande har kommit att uppstå även vid andra former av
representation, såsom externa besök hos vänorter m.m. Av denna anledning
föreslås därför beslutet ses över för att vara gällande för större evenemang där
representanter från kommunen är inbjudna.
Vilka som ska representera Kalmar kommun, samt eventuella medföljande, vid
större och/eller återkommande besök utanför kommunen bedöms från fall till
fall beroende på evenemangets art och beslut föreslås då fattas av kommun-
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styrelsens arbetsutskott. Med större återkommande besök avses Schwedenfest,
Hansedagarna samt officiella arrangemang vid någon av kommunens vänorter.
Detta beslut innefattar inte de fall då en politiker och/eller tjänsteperson, i sin
roll, är personligen inbjuden tillsammans med medföljande till ett officiellt
evenemang.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunledningskontorets
förslag om representation vid internationella evenemang.
Kommunstyrelsens beslut från den 15 april 1996 om representation vid de
årliga Hansedagarna upphävs.

§ 53
Säkerhetsprövning av förtroendevalda
Dnr KS 2019/0405
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 april 2019.
Bakgrund
Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019. Enligt
3 kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning inte ska göras för
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. I samma avsnitt framgår dock att
”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas”.
Detta innebär att den fullmäktigeledamot som även har andra uppdrag, som
t.ex. styrelseledamot, inom säkerhetskänslig verksamhet måste vara
säkerhetsprövad. Det är huvudverksamhetens tolkning av ”säkerhetskänslig
verksamhet1” som gäller, d.v.s. att om ett bolag eller nämnd hanterar
säkerhetskänsliga uppgifter ska hela verksamheten anpassas efter det, vilket
innebär att även styrelse eller nämnd bedöms hantera säkerhetskänsliga
uppgifter.
Säkerhetsprövning innebär att myndigheten framställer om registerkontroll hos
Säkerhetspolisen. Registerkontrollen kräver ett medgivande av den
kontrollerade. Det är myndighetens säkerhetsskyddschef som hanterar ärendet.
Säkerhetsprövningen innebär även en intervju som genomförs av aktuell
förvaltning eller bolag.
Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen och i
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övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta
i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg:
”En genomgång och återkoppling av arbetet med säkerhetsprövning ska ske
regelbundet till kommunstyrelsens arbetsutskott.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan
Perssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att för verksamheter som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet ska ordförande och vice ordförande i nämnd eller styrelse
säkerhetsprövas och placeras i säkerhetsklass.
I de fall där ytterligare ledamöter behöver säkerhetsprövas (och eventuellt
placeras i säkerhetsklass) för att kunna ta del av säkerhetskänsliga handlingar
eller verksamhet, fattas de besluten av nämndens eller styrelsens ordförande i
samråd med förvaltningens chef eller bolagets VD.
En genomgång och återkoppling av arbetet med säkerhetsprövning ska ske
regelbundet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 54
Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa
insynsplatser i kommunens utskott
Dnr KS 2019/0174
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 april 2019.
Motion.
Bakgrund
Micael Foghagen (SD) skriver i en motion att Kalmar genom åren har
omorganiserat sin politiska organisation i strävan att bli mer effektiv när det
gäller kostnader, resurser och samordning. Samtidigt har utskotten blivit fler
och där inte alla folkvalda partier i fullmäktige är representerade.
I motionen konstateras att Kalmar kommun har en bra politisk organisation
men den kan bli bättre. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga partier i fullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i
kommunens utskott ska ha rätt till en oarvoderad insynsplats i dessa.
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Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen.
Som konstateras i motionen regleras inte insynsplatser i utskott i kommunallagen, men om och hur sådan insyn ska ske är upp till varje kommun att
besluta i så fall. Information till övriga partier sker regelbundet genom olika
forum och informationskanaler, exempelvis genom möten mellan kommundirektör och opposition varje månad då aktuella ärenden gås igenom. Vid sidan
av detta hålls särskilda dragningar för oppositionen vid handläggning av större
ärenden.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om organisation inför nuvarande
mandatperiod avslogs yrkanden om att införa insynsplatser. Då kommunfullmäktige redan prövat frågan bedöms det inte finnas några omständigheter
som föranleder en annan bedömning.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Micael Foghagens (SD) motion om att
införa insynsplatser i kommunens utskott.
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Tid
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 8:30-9:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 55-60
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anna Sverresdotter
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 maj 2019.
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Fastställande av föredragningslista
Ordföranden meddelar att ärende 2, Nuläge Kalmar 2020, utgår.

§ 55
Information om öppna jämförelser företagsklimat 2018
– Insikt
Överläggning
Monica Björkegren-Ohlson, inflyttarlots, redovisar resultaten från Insikt – en
kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot
företag.
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller
flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor
om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger
till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).
I mätningen 2018 har Kalmar ett totalt NKI om 73, vilket är ett sämre resultat
än år 2017 (76). I mitten av maj 2019 kommer uppföljning av resultaten att ske
genom samtal med förvaltningsledningar och styrgrupper.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 56
Lägesrapport över hur arbetet med digitalisering
fortskrider
Överläggning
Niklas Hörling, digitaliseringsledare, redogör för pågående digitaliseringsinitiativ. I nuläget pågår 100 digitaliseringsarbeten, varav 28 är rena
e-tjänstaktiviteter.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 57
Uppföljning av intern kontroll 2018
Dnr KS 2019/0445
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 april 2019.
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Internkontroll uppföljning den 18 april 2019.
Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt
från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om
sådana.
Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2018 redovisas i rapport
”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”. I rapporten redovisas varje
process var för sig med en mätare i tre färger för bästa överblick.
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns interna
kontroll 2018 har varit inom processerna Svara för vård, omsorg och sociala
tjänster, Hantera ekonomi, Hantera ärende och dokument, Leverera IT-stöd,
Rekrytera, utveckla och avveckla personal, Stödja och utveckla den
demokratiska processen samt Tillhandahålla varor och tjänster.
De brister som uppdagats har dock korrigerats, återkopplats och åtgärdats
löpande för att förhindra framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning
att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med aktiviteter/påverkan i
kommande riskanalyser och interna kontrollplaner.
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens
förtroendevalda revisorer. Ett flertal verksamhetsområden har granskats
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har
ansvar för att vidta åtgärder.
Den samlade bedömningen är, trots vissa avvikelser, att kommunen
sammantaget har en god intern kontroll.
Överläggning
Anna Johansson, kommunledningskontoret, redovisar uppföljningen av intern
kontroll.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll
2018.

§ 58
Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende
badplatsen
Dnr KS 2019/0436
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 27 mars 2019, § 39.
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Serviceförvaltningens skrivelse den 18 mars 2019.
Arrendeavtal Vita Sands badplats inkl. bilaga driftsåtgärder.
Bakgrund
Badplatsen Vita Sand ligger på privat mark och har under många år varit en av
kommunens badplatser för allmänheten. För detta finns ett arrendeavtal som
skrevs 1971 med revidering 1998. Avtalet är i stort behov av att uppdateras
efter nuvarande förutsättningar.
Serviceförvaltningen och kommunledningskontorets plan- och exploateringsenhet har tillsammans med Vita Sands Camping AB kommit fram till förslag
för ett nytt arrendeavtal mellan parterna.
Arrendetiden utgör 40 år och arrendeavgiften utgör 20 000 kronor per år.
Jordägaren åtar sig att utföra städning inom området samt utmed den å
kartkopian angivna gångvägen samt för daglig drift av toaletter.
Överläggning
Peter Arnesson, förvaltningschef serviceförvaltningen, redogör för avtalets
innehåll.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal med Vita Sands
camping AB avseende badplatsen.

§ 59
Uppföljning av handlingsplaner och program 2019
Dnr KS 2019/0408
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 april 2019.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige om en
samlad uppföljning vid sammanträdet i maj, av tidigare beslutade handlingsplaner och program.
I en kortfattad uppföljning/lägesrapport redovisas hur arbetet fortlöper, status
nuläge, risker/svårigheter, m.m.
Aktuella gällande handlingsplaner och program:
- Bostadsförsörjning - riktlinjer
- Drogpolitiskt program 2016-2020
- Förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010 - handlingsplan
(revidering pågår)
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Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism – handlingsplan
Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun – handlingsplan
God vattenstatus - handlingsplan (arbete pågår)
Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda
kalmarbor - 2016-2020
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2015-2018 – handlingsplan
(revidering pågår)
Plan för vattenhållande åtgärder (arbete pågår)
På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020
Serviceplan 2016 – 2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i
hela kommunen

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner och program till
handlingarna.

§ 60
Lägesrapport Kalmarsundsregionens Renhållare
Överläggning
Kommundirektör Annette Andersson redogör för kommande samtal med
Kalmarsundsregionens Renhållare.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Tid
Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 8:30-8:40
Plats
Ks-salen, Stadshuset.
Omfattning
§§ 61-65
Beslutande
Christina Fosnes (M)
ordförande
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Christina Fosnes
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 maj 2019.
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§ 61
Upphandling av geografiskt informationssystem
Dnr KS 2019/0474

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 maj 2019.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar anskaffning av ett geografiskt informationssystem
(GIS) för primärkarta, webbkarta och fastighetsregister inklusive optionsrätt
avseende andra verksamhetssystem till Kalmar kommun.
Avropet genomförs genom förnyad konkurrensutsättning på Statens inköpscentrals ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014 – Kontorsstöd”. I
upphandlingen finns ett antal, främst, tekniska krav som omfattar både GIS
och andra verksamhetssystem.
Avtal ska gälla för räkenskapsåren 2019-09-01 – 2021-08-31. Därefter har
Kalmar kommun ensidig möjlighet att förlänga avtalet med 24 månader.
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphandlings- och kanslienheten
får i uppdrag att slutföra upphandlingen av geografiskt informationssystem och
teckna avtal med Pulsen AB (org.nr. 556259-6428).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 62
Beslut om tillfälliga arvoden
Dnr KS 2019/0547

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 maj 2019.
Bakgrund
I förslag till reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet står
följande kring arvoden:
”Ledamöter och ersättare erhåller arvode enligt Kalmar kommuns
arvodesregler för förtroendevalda. Ordförande erhåller ett fast årsarvode om
10 %, vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 6 % och andre vice
ordförande erhåller ett fast årsarvode om 3 %. Arvodeskostnaderna ska belasta
den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.”
Kalmar kommun utsåg ordförande till nämnden från och med 1 januari 2019
och då godkännandet av reglementet har dröjt har heller inga arvoden
utbetalats. Med anledning av det föreslås att ordföranden i den gemensamma
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nämnden ska erhålla 10 % arvodering från Kalmar kommun fram till dess att
reglementet är godkänt av samtliga samverkanskommuner. Övriga ledamöter
och ersättare från Kalmar ska fram till dess att reglementet är godkänt erhålla
sammanträdesarvode från Kalmar kommun.
Enligt Kalmar kommuns arvodesregler utges enbart årsarvode till valnämndens
ordförande och vice ordförande under val till riksdag, kommun och region.
Arvodet är då 10 % respektive 6 % under hela året. Valnämndens presidium
har under maj månad en rad olika uppdrag och för att minska den
administrativa hanteringen av att utbetala förrättnings- och sammanträdesarvode föreslås att ett månadsarvode utbetalas istället. Förslaget är då att
ordföranden erhåller 15 % och vice ordföranden 12 %. Som alltid gäller att då
en förtroendevald erhåller årsarvode utges inga sammanträdes- eller
förrättningsarvoden.
Ett 100 % årsarvode är år 2019 682 380 kronor (56 865 kronor/månad).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande tillfälliga arvoden:
- Ordföranden i gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet ska från
Kalmar kommun erhålla 10 % arvodering fram till dess att reglementet
är godkänt av samtliga samverkanskommuner och motsvarande arvode
utges från den gemensamma nämnden. Övriga ledamöter och ersättare
ska erhålla sammanträdesarvode.
- Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden ska under maj 2019
erhålla 15 % respektive 12 % arvodering kopplat till val till
Europaparlamentet.

§ 63
Kalmar kommuns representation i samband med
Hansedagarna 2019
Dnr KS 2019/0487

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019.
Bakgrund
Hansaorganisationen består av 192 städer i 16 olika länder runt Östersjön.
Varje år arrangeras Hansedagarna i någon av städerna. Den 27-30 juni 2019 är
Pskov i Ryssland värdstad.
Hansedagarna har i sin nuvarande form arrangerats sedan 1980 och består av
Hansemarknaden med dess tillhörande evenemang samt delegatmöten och
seminarier med teman som exempelvis handel, turism och vänortsrelationer.
Kalmar kommun deltagande under Hansedagarna består normalt sett av
marknadsföring av Kalmar (Destination Kalmar) i ett stånd på Hansemarknaden, politisk representation under delegatmötena och seminarierna
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samt samarrangemang av en nordisk buffé tillsammans med Åbo, Bergen och
Visby.
I år föreslås deltagandet begränsas till tre personer, varav en tjänsteperson, då
Pskov i Ryssland inte tillhör målgruppen för destinationsmarknadsföring.
Beslut
Dzenita Abaza (S) och Per Olof Jonsson (M) representerar Kalmar kommun
under årets Hansedagar i Pskov 27-30 juni 2019.

§ 64
Kalmar kommuns representation i samband med
Schwedenfest 2019
Dnr KS 2019/0488

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019.
Bakgrund
Kalmars vänort Wismar arrangerar i augusti varje år Schwedenfest för att fira
att de en gång har tillhört Sverige. I år mellan datumen 15-18 augusti.
Schwedenfest består av en stor marknad med dess tillhörande evenemang samt
delegatmöten och ibland också seminarier och studiebesök.
Kalmar kommun deltagande under Schwedenfest består av marknadsföring av
Kalmar (Destination Kalmar) i en bod på marknaden samt politisk representation under delegatmötena och seminarierna samt de officiella och informella
tillställningar Wismar bjuder in till.
Förutom två politiska representanter deltar normalt sett också medarbetare
från Destination Kalmar, tjänstepersoner från Kalmar kommun, representanter
från Svensktyska föreningen i Kalmar samt ytterligare personer (olika från år
till år) med kulturellt utbyte i fokus. Då Schwedenfest i år firar 20-årsjubileum
är Göran Häggfors medbjuden som hedersgäst. I år är ambitionen också att
tjugo ungdomar från Kalmar ska delta i den ungdomskonferens med fokus på
demokrati och ungdomars rättigheter som arrangeras i Wismar.
Beslut
Roger Kaliff (S) och Per Olof Jonsson (M) representerar Kalmar kommun
under årets Schwedenfest i Wismar den 15-18 augusti 2019.
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§ 65
Kalmar kommuns representation i samband med
minnesceremoni i Gdansk 2019
Dnr KS 2019/0489

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019.
Bakgrund
Kalmars vänort Gdansk arrangerar 31 augusti-2 september 2019 en minnesceremoni för att uppmärksamma att det är 80 år sedan utbrottet av andra
världskriget. De vill också genom detta arrangemang hedra offren för kriget
samt fira att det är trettio år sedan Polen återvann sin frihet.
Utöver ceremoniella aktiviteter sker även en konferens med arbetsnamnet
”1939 – 1989 – 2019 – Did we learn the lessons of the second World War?”,
inkluderande bland annat paneldebatter och seminarier.
Tre personer från Kalmar har blivit inbjudna av Gdansk, med hotellkostnader
betalda, att delta.
Beslut
Roger Kaliff (S), Elisabeth Heimark-Sjögren (S) och Per Olof Jonsson (M)
representerar Kalmar kommun under Gdansk arrangemang den 31 augusti2 september 2019 för att uppmärksamma andra världskrigets utbrott, hedra
krigets offer samt fira att det är trettio år sedan Polen återvann sin frihet.
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Tid
Fredagen den 3 maj 2019 kl. 10:00 – 14:40.
Plats
Ljungnäs, Ljungnäsvillan
Omfattning
§§ 20-29
Beslutande
Dzenita Abaza (S), ordförande
Lasse Johansson (S)
Roger Holmberg (S)
Erik Ciardi (C)
Liselotte Ross (V)
Ersättare
Jenny Melander (S)

Sekreterare

Karolina Dahlin
Justeras

Dzenita Abaza
ordförande

Roger Holmberg

Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 maj 2019
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§ 20
Information - Presentation Ljungnäs
Bakgrund
Genom praktik på Ljungnäsvillan kan verksamheten erbjuda bland annat ny
arbetslivserfarenhet, personlig utvecklingsplan för nästa steg mot arbete,
praktisk språkträning, kunskap om det svenska arbetslivet med mera.
Verksamheten består av två inriktningar, kök/catering och trädgård/odling.
Överläggning
Arbetsmarknadschef Niklas Andersson på arbetsmarknadsenheten, informerar
om verksamheten på Ljungnäsvillan.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad fattar inget
beslut i ärendet med anledning av informationen.

§ 21
Bostadssituation för anvisade nyanlända
Dnr KS 2019/0501
Handlingar
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef inom verksamhetsområdet arbete och
välfärd - Bostadssituation för anvisade nyanlända, från den 24 april 2019.
Bakgrund
Kalmar kommun tar emot anvisade, nyanlända flyktingar (inklusivekvotflyktingar), och enheten flykting och integration är verktyget för
genomförandet av mottagandet.
Framgångar, utmaningar och utvecklingsområden hör till det dagliga arbetet
gällande bostadssituationen för anvisade nyanlända.
Migrationsverket beslutar vem och vilka nyanlända som ska anvisas och flytta
till Kalmar kommun. Det innebär att kommunen är skyldig enligt lag
(bosättningslagen) att ordna med bostad. Mottagning ska ske inom 2 månader
från anvisningsdatum och av den anledningen behöver enheten söka bostäder
alltjämt. Förutom det bestämda antalet på 55 anvisade personer (ABO) är
prognosen för 2019, 144 egenbosatta (EBO). Enheten hjälper dessa 144
personer med allt utom bostadsanskaffning men det påverkar antalet bostäder i
kommunen. Det tillkommer även åtta familjer till ensamkommande ungdomar
där enheten är behjälplig med bostadsanskaffning.
Kalmar kommun har idag ett system där kommunen hyr bostäder och sedan
hyr ut dessa i 2:a hand till ABO. Bostäder anskaffas hos det kommunala
bostadsbolaget och i egen kommunal regi (bostadsrätter) och hos övriga
privata bostadsbolag samt enskilda privatpersoner.
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Kalmar kommun, har genom enheten flykting och integration, lyckats med
uppdraget att ta emot och ordna bostad åt alla ABO de senaste åren, genom
nya bostäder samt omflyttningar inom det egna lägenhetsbeståndet. Enheten
har tillsammans med bostadsbolagen samt med Kalmarhem AB, fram tills idag
lyckats med att sprida bostäderna inom kommunen, för att motverka
bostadssegregation.
Överläggning
Projektledare Andreas Elfström på arbetsmarknadsenheten, föredrar ärendet
och redovisar kring bostadssituationen för anvisade nyanlända i Kalmar
kommun.
Ordförande Dzenita Abaza (S) föreslår att verksamhetsområdet arbete och
välfärd får i uppdrag att redovisa uppföljning av uppdraget på utskottets
sammanträde i november 2019, detta i enlighet med verksamhetens förslag.
Efter avslutad överläggning beslutar utskottet enligt ordförandens förslag.
Beslut
1. Kommunledningskontorets verksamhetsområde arbete och välfärd
samrådar med mark- och exploateringsverksamheten gällande att
undersöka möjligheten, att vid produktion av bostäder, upplåta ett antal
lägenheter till Kalmar kommun.
2. Verksamheten arbete och välfärd initierar ett samarbete med Kalmarhem
AB, gällande övertagande av andrahandskontrakt.
3. Verksamheten arbete och välfärd initierar ett samarbete med
serviceförvaltningen, gällande gemensam administration av lägenheter.
4. En uppföljning av ärendet ska ske till utskottet för integration och
arbetsmarknad vid sammanträdet i november 2019.

§ 22
Redovisning av handlingsplan för integration med
fokus på inrikes och utrikesfödda kalmarbor 20162020
Dnr KS 2019/0506
Handlingar
Handlingsplan – Integration med fokus på inrikes- och utrikesfödda kalmarbor
2016 - 2020.
Bakgrund
Kommunledningskontorets verksamhetsområde arbete och välfärd, har fått i
uppdrag från utskottets presidium att redovisa arbetet kring handlingsplanen
för integration, med fokus på inrikes och utrikesfödda kalmarbor, 2016-2020.
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Överläggning
Integrationshandläggare Violeta Öhman redovisar det pågående arbetet med
handlingsplanen – Integration med fokus på inrikes och utrikesfödda
kalmarbor – 2016 – 2020.
Beslut
Kommunsstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad tar inget beslut
i ärendet med anledning av informationen/redovisningen.

§ 23
Uppdrag Kvinnor i arbete
Dnr KS 2019/0502
Handlingar
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef inom verksamhetsområdet arbete ochvälfärd – Uppdrag om kvinnor i arbete, från den 24 april 2019.
Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget ”Kvinnor i arbete” kommer genom ett politiskt
beslut 2019, om att göra en extra satsning gällande arbetslösa kvinnor med
utländsk bakgrund, vilket leder till egenförsörjning.
Arbetsförmedlingen är ansvarig för att göra den arbetsmarknadspolitiska
bedömningen kring deltagare och anvisar personer till arbetsmarknadsenheten,
(AME). Det betyder att AME i allmänhet inte har någon påverkansgrad på
vilka deltagare som anvisas. Det bygger på arbetsförmedlingens beslut om vilka
som befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden. AME kan däremot
påverka uppdraget genom att fortsatt ha attraktiva och bra verksamheter för
kvinnliga arbetssökande.
Under 2018 var det 521 st. deltagare inom AME. Av dessa var 46 % kvinnor
och 54 % män.
Arbetslösa och sökande i program i mars, Kalmar kommun:
Kvinnor = 6,5 % (Riket = 6,8 %)
Män = 7,2 % (Riket = 7,1 %)
En central del i arbetet kring jämställdhet för deltagare inom AME är att
verksamheten i sig har ett aktivt arbete för en jämställd organisation. Det pågår
ett arbete för att bryta könsstereotypa mönster. Det kan vara att handledare i
verksamheten i så stor utsträckning som möjligt representerar bägge könen
men även rent praktiskt titta på tillgänglighetsperspektivet som att tex ha
omklädningsrum för båda könen.
Inom Återbruket har en kvinnlig handledare för första gången anställts vilket
attraherar fler kvinnliga deltagare att ha sin anställning inom Återbruket.
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Arbetsmarknadsenheten (AME) driver sedan 2018-12-01 ECOudden, vilket
tidigare var ett ESF projekt och organiserad under Socialförvaltningen.
Enheten riktar sig till utrikesfödda kvinnor som är långtidsarbetslösa och som
av olika orsaker inte lyckats etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
ECOudden kommer vara en viktig del av uppdraget ”kvinnor i arbete”, men
även andra delar av AME kommer arbeta riktat mot kvinnor, och vara en del
av uppdraget.
Överläggning
Verksamhetschef Hillevi Österbo inom verksamhetsområdet arbete ochvälfärd, informerar om det pågående arbetet med uppdraget att få fler kvinnor
ut på arbetsmarknaden.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad beslutar att
redovisning av uppdraget ’’Kvinnor i arbete’’, sker på utskottets sammanträde i
oktober 2019

§ 24
Uppdrag gällande 10 familjer, Vägar vidare
Dnr KS 2019/0503
Handlingar
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef inom verksamhetsområdet arbete ochvälfärd– Uppdrag gällande tio familjer – Vägar vidare, från den 24 april 2019.
Bakgrund
Bakgrunden till 10 familjer kommer genom ett politiskt beslut 2019, om en
utveckling av arbetsmetoder för att få människor i arbete. Uppdraget från
politiken är att starta med tio familjer med utländsk bakgrund där enbart den
ena parten har arbete. Syfte är att öka möjligheten till självförsörjning.
Uppdraget benämndes från politiken som ”10 familjer” vilket verksamheten
Arbete och välfärd har döpt till ”Vägen vidare”. Verksamheten ser även ett
fördjupat syfte med ” Vägar vidare” genom att undersöka möjligheterna till
vilka arbetsmetoder Kalmar kommun kan använda för att arbeta med individer
ur ett familjeperspektiv.
Personer som nyligen blivit anställda genom Kalmar kommuns
arbetsmarknadsenhet, AME, kommer att utgöra underlaget. Deras respektive
kommer får erbjudande om att genom verksamheten arbete och välfärd få
fördjupad kartläggning, handledning och vägledning. Tanken är att
inledningsvis erbjuda tio personer denna möjlighet.
Kartläggningar kommer att sker under andra kvartalet 2019. Handläggare på
flykting och integration, Arbete och välfärd kommer att erbjuda samtal i syfte
att ta reda på hur integrationsprocessen har sett ut i varje individuellt fall.
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Frågorna kommer handla om vad som har fungerat bra, vad som kan utvecklas
och vad som saknades under processen.
Insatser för vidare planering kommer kunna erbjudas genom verksamheten
arbete och välfärds ordinarie verksamheter efter beslut om anvisning från
Arbetsförmedlingen. Det kan tillexempel bestå av yrkes- och studievägledning,
aktivitet på Integra eller AME, praktik och fördjupad handledning.
Överläggning
Verksamhetschef inom verksamhetsområdet arbete och välfärd, Hillevi
Österbo informerar om det pågående arbetet med uppdraget.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad tar inget beslut i
ärendet med anledning av informationen/redovisningen.

§ 25
Uppdrag arbetslösa högutbildade akademiker
Dnr KS 2019/0504
Handlingar
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef inom verksamhetsområdet arbete och
välfärd – Uppdrag om arbetslösa högutbildade akademiker, från den 24 april
2019.
Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget arbetslösa högutbildade akademiker kommer genom
ett politiskt beslut 2019. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar till
arbete för högutbildade utrikesfödda arbetslösa personer. Inom ramen för
verksamheten Arbete och välfärd analysera förutsättningarna och skapa
lämpliga insatser.
En aktuell uppdatering av antalet nyanlända (36 månader från och med det
datumet de fick uppehållstillstånd i Sverige) visar att i Kalmar kommun finns
151 nyanlända öppet arbetslösa eller arbetslösa i program med aktivitetsstöd
som har en eftergymnasial utbildning.
Av dessa är 47 under 30 år. 18 av dem är pedagoger, 13 har studerat medicin
och 17 tekniska ämnen. Dessa 151 nyanlända har kommit olika långt i sin
etableringsprocess.
När det gäller utrikes födda med universitetsutbildning blir
Arbetsförmedlingens arbete individuellt utifrån vilket behov respektive
nyanländ har. De högutbildades behov är mer spretigt än det initiala behovet
hos nyanlända med låg utbildning. Arbetsförmedlingen arbetar redan med
denna grupp utifrån snabbspår, lokala jobbspår, validering och matchning.
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Överläggning
Verksamhetschef inom verksamhetsområdet arbete och välfärd, Hillevi
Österbo informerar kring uppdraget ’’Arbetslösa högutbildade akademiker’’.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad beslutar att
redovisning av uppdraget om arbetslösa högutbildade akademiker, sker på
utskottets sammanträde i oktober 2019.

§ 26
Information om Coompanion - Kalmar läns verksamhet
Bakgrund
Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län är en politisk obunden
förening och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet,
idén, ekonomin och särarten samt dess historia. Till detta hör också att initiera
och stödja forskning på kooperativ grund samt att medverka i regionala,
nationella och internationella utvecklingsprocesser inom Coompanions
intresseområden.
Överläggning
Verksamhetsledare Ewa Engdahl från Coompanion, informerar om
Coompanions verksamhet i Kalmar län, samt om deras uppdrag.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad fattar inget
beslut i ärendet med anledning av informationen.

§ 27
Uppdrag- omvärldsbevakning av andra kommuner i
integrationsfrågor
Dnr KS 2019/0544
Överläggning
Ordförande Dzenita Abaza (S) föreslår utskottet att ge verksamheten arbete
och välfärd i uppdrag att genomföra en omvärldsbevakning, detta för att se hur
andra kommuner arbetar med integrationsfrågor.
Dzenita föreslår vidare att man planerar för ett studiebesök i annan kommun,
eller eventuellt bjuder in en annan kommun för information kring deras arbete
med integrationsfrågor, där utskottets ledamöter och ersättare erbjuds att delta.
Efter avslutad överläggning beslutar utskottet enligt ordförandens förslag.
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Beslut
Verksamheten arbete och välfärd får i uppdrag att göra en omvärldsbevakning,
detta för att se hur andra kommuner arbetar med integrationsfrågor.
Utskottets ledamöter och ersättare erbjuds att delta vid ett eventuellt
studiebesök i annan kommun. Åtterrapportering gällande uppdraget om
omvärldsbevakning sker på utskottets sammanträde i september 2019.

§ 28
Information kring val till EU-parlamentet, 2019 Integras verksamhet
Överläggning
Ordförande Dzenita Abaza (S) informerar om det kommande Europaparlamentsvalet som äger rum den 23-26 maj 2019.
Ordföranden föreslår att Integras verksamhet får i uppdrag att informera sina
besökare om kommande val till Europaparlamentet.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och välfärd, beslutar att ge Integras
verksamhet i uppdrag att informera sina besökare om kommande val till
Europaparlamentsvalet.

§ 29
Workshop - Integration och arbetsmarknad
Verksamheten arbete och välfärd har till dagens sammanträde förberett flera
exempel på hur olika förhållanden kan se ut när man kommer som nyanländ
till Kalmar kommun, detta för att konkret beskriva för utskottets ledamöter
och ersättare hur integrationsresan kan se ut, arbetet samt samverkan mellan
olika myndigheter i integrationsfrågor. Detta med syfte att man ska öppna upp
för nya idéer om hur man kan arbeta mer offensivt med integrationsfrågor i
Kalmar kommun.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad fattar inget
beslut i ärendet med anledning av informationen.

Budgetunderlag
inför 2020

Budgetunderlaget är en sammanställning av de dokument som antagits i respektive nämnd senast
under maj månad. Syftet med budgetunderlaget är att tjäna som ett underlag för budgetprocessen
inför kommande år och att vara nämndernas forum för att lämna ”särskilda budgetförslag” till
kommunstyrelsen i enlighet med Kommunallagen 11 kap 9 §.
Tidigare har motsvarande underlag hämtats ur nämndernas årsrapporter för föregående år, avsnittet
benämnt ”Strategiska framtidsfrågor”. När Kalmar kommuns budgetprocess ändrades så att
kommunfullmäktige beslutar om nästkommande års budget i november istället för i juni så blev de
underlag som presenterades i årsrapporterna i februari i vissa avseenden något föråldrad. Därför
beslutades att nämndernas underlag lämnas i ett särskilt dokument benämnt ”budgetunderlag” senast
vid utgången av maj månad. Dessutom innebar detta att årsrapporterna kunde fokusera enbart på det
gångna verksamhetsåret, i likhet med kommunens övergripande årsredovisning.

Kommunstyrelsen
Strategiska framtidsfrågor
Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för hela kommunsverige, så också för
Kalmar. De senaste åren har arbetet med digitalisering av kommunen intensifierats. En central
digitaliseringsledare finns på plats sedan 2018 och under 2019 har även en liknande tjänst men med
fokus mot kommunledningskontoret inrättats. Målet är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet som står starkt rustad för framtiden. Under 2019 kommer en handlingsplan för
digitaliseringsarbetet att fastställas. Fokus kommer att ligga i att se över våra processer.
Vi går även in i en förstudie kring ett e-arkiv som ett led i kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet. Även det fysiska arkivet behöver ses över för kommunen.
Klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald och vattenförsörjning
är strategiska frågor för hela det offentliga Sverige och avgörande för alla invånares framtid.
Kommunledningskontorets utmaning är att få hela kommunkoncernen att gemensamt arbeta med de
strategiska miljöfrågor som Vatten- och miljönämnden beslutar om.
Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en
mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom den förebyggande enheten i form av
fler tillsynsobjekt, fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden
m.m. I den operativa verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15- årsperiod har larmen
att hantera ökat med nära 400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent
inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader,
förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.
För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar
och bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att
kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer
TLC ha en samlad bild av trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för
anslutning till TLC viktiga för att på sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.
Flykting och integration ser att antalet anvisade nyanlända sjunker. Denna verksamhet är helt
finansierad av schablonersättningar från Migrationsverket och då dessa minskar i antal måste
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verksamheten anpassas därefter. Integration är fortsatt en stor utmaning som vi måste fortsätta arbeta
med.
Arbetsmarknadsenheten fick under 2018 och inför 2019 nya verksamheter knutna till sig, t.ex.
Ljungnäsvillan. För 2019 finns viss finansiering, men till 2020 saknas finansiering för dessa
verksamheter. För att enheten ska kunna bedriva verksamheterna framöver behöver medel tillföras till
enheten. Oron för Arbetsförmedlingens omorganisation och dess reducerade anslag kvarstår och
kommer att påverka Arbetsmarknadsenhetens arbete under 2020. Idag finns en förebyggande
verksamhet uppbyggd men i takt med att anslagen från Arbetsförmedlingen minskar kan inte denna
verksamhet bedrivas på samma sätt, med konsekvensen att människor får återgå till försörjningsstöd.

Eventuella äskanden driftbudget
Upphandling och kansli
Kostnaden för att driva ett e-arkiv är ca 1,5 mkr, vilket äskas i budget.
Arbete och välfärd
Arbetsmarknadsenheten har kostnader för nytillkomna verksamheter om totalt 7,0 mkr. Det handlar
om Ljungnäsvillan, Ecoudden, Staff2020, Falkens utegrupp, Fritidsbanken samt det kommunala
aktivitetsansvaret. Enheten bedömer att 2,3 mkr av dessa kan finansieras inom ram. Staff2020 som är
ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt kan under 2020 belasta Flykting och integrations budget.
Kultur- och fritid och arbetsmarknadsenheten delar på kostnaderna för Fritidsbanken. Verksamheten
bedrivs i projektform och är ofinansierad för båda förvaltningarna.
Resterande del, 4,7 mkr äskas inför budget 2020. I dessa kostnader återfinns lönekostnader för
handledare, lokalhyra och driftkostnader för fordon.
Utöver detta tillkommer kostnader för att konvertera extratjänster till nystartsjobb. Staten har
meddelat att satsningen på extratjänster inte kommer att fortsätta. För att förhindra att dessa
människor återgår till försörjningsstöd behöver en del av extratjänsterna konverteras om till
nystartsjobb vilket medför en ökad kostnad för kommunen. Kostnaden uppskattas uppgå till 3,1 mkr
för 2020.
Mark och exploatering
Hemsändningsbidraget har utökats med 150 tkr utan att ny budget har tillförts.
Brandkåren
För brandkårens del så har budgeten överskridits ett flertal år, vilket beror på att antalet larm nästintill
har fördubblats eftersom kommunen har växt. Inför budget 2020 äskas medel för att utöka antalet
tjänster hos den operativa enheten eftersom de idag inte är tillräckligt bemannade utifrån att larmen
har ökat samt att riskbilden har förändrats. Detta har bl.a. påpekats av Länsstyrelsen som anser att det
är viktigt att vi dimensionerar organisationen utifrån riskbilden. Även ersättningen för
jour/beredskap är underbudgeterad och behöver tillskjutas medel. Budgeten för driftkostnader har
sedan nya brandstationen togs i bruk också varit underbudgeterad varför den behöver ökas. Totalt
äskande för den operativa enheten är 4,1 mkr.
Överförmyndare
Drygt 80 personer väntar på ställföreträdare och tillskapandet av en ställföreträdarenhet skulle
väsentligt underlätta det arbetet. Uppskattad kostnad för en sådan är 600 tkr.
Vatten- och miljönämnden
Vatten- och miljönämnden har lämnat in äskanden inför 2020. Nämnden har ingen budgetram sedan
tidigare.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Strategiska framtidsfrågor
Naturvårdskompetens
I Kalmar kommuns Verksamhetsplan med budget 2019, under avsnittet Vision 2025, beskrivs att ”I ett
grönt Kalmar är både vatten och gröna ytor en viktig resurs och förutsättning för det goda livet. Vi
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utvecklar vår verksamhet i samklang med naturen och vi ligger långt fram när det gäller klimat- och
miljöarbetet.”
Kommunens miljöbokslut visar att de miljömål som har koppling till biologisk mångfald, särskilt Ett
rikt växt- och djurliv, är svåra att nå och att kommunen behöver utveckla sitt arbete inom detta
område. När Kalmars befolkning växer blir det också ännu viktigare att utveckla naturområden för
rekreation, utan att orsaka konflikter med naturvärden.
Majoritetens inriktning är bland annat att kommunen ska söka projektpengar för att skapa grönytor
av god kvalitet med syfte att stärka både människors hälsa och ekosystem samt att ta fram ett
utbildningspaket för naturvård för berörda medarbetare. Kommundirektören har fått uppdragen om
att utveckla naturvårdsarbetet samt utreda ökat naturbete och lämnat vidare dem till
samhällsbyggnadskontoret.
På samhällsbyggnadskontoret finns idag enbart en miljöhandläggare med ansvar för
naturvårdsfrågor. Han stödjer serviceförvaltningen vid vård och skötsel av den kommunala
naturmarken. Handläggaren deltar också med sin expertkompetens i översiktlig planering,
detaljplanearbete och bygglovsfrågor m m. Vidare arbetar han dessutom med handläggning av
exempelvis strandskyddsärenden och vindkraft. Inom ramen för tjänsten finns därför mycket
begränsad tid för att arbeta med projekt som syftar till att få igenom större naturvårdande åtgärder.
För att uppnå miljömål och kommunens egna visioner och kommunens inriktning behövs en högre
ambitionsnivå, som inte ryms inom nuvarande handläggares tjänst. Med utökad budget som rymmer
ytterligare naturvårdskompetens kan kommunen börja arbeta mer proaktivt med naturvårdsfrågor.
En extra resurs ska få i uppdrag att tillsammans med övriga berörda förvaltningar söka bidrag och i
vissa fall driva genomförandet av naturvårdande projekt såväl på landsbygden som inom tätorterna. I
möjligaste mån kommer rekreation och naturvård att kombineras i projekten. Arbetet kan handla om
allt ifrån att leda genomförandet av de åtgärder som identifieras i arbetet i de två uppdragen som
utförs under 2019 till att arbeta med bildande av kommunala naturreservat. Det finns även behov av
informations- och utbildningsinsatser, både för kommunens personal och till allmänheten, samt
kompetens och resurser för utredningsarbete och beslutsunderlag till den nyinrättade vatten- och
miljönämnden. Det ökade fokuset på strategiska miljöfrågor i kommunen belyser för närvarande en
resursbrist på samhällsbyggnadskontoret.
Kulturmiljökompetens
I Kalmar kommuns Verksamhetsplan med budget 2019 beskrivs under avsnittet Ett växande attraktivt
Kalmar, att ”Kalmar har en av Sveriges mest attraktiva stadskärnor. Inte minst har vi en fantastisk
kulturhistorisk miljö med många intressanta byggnader.” Majoritetens inriktning är att kommunen i
samarbete med näringsidkare och Kalmar City fortsätter utvecklingsarbetet i stadskärnan genom olika
åtgärder. Då Kalmar är en stad med tusenårig historia har kommunen ett arv att vårda och utveckla.
För att kunna göra det på ett bra sätt när kommunen växer behöver samhällsbyggnadsnämnden en ny
tjänst med kulturmiljökompetens inom samhällsbyggnadskontoret, som stärker kontorets kompetens
och mandat inom både stads- och landsbygdsutveckling inom äldre kulturmiljöer i bygglovs- och
planfrågor. En ny tjänst med kompetens inom området kulturmiljö ger ett bra stöd för förvaltningens
handläggare, vilket effektiviserar det dagliga arbetet. Den nya tjänsten skulle tillföra möjligheter att
utföra egna bedömningar och utredningar samt ge förslag. Det genererar såväl effektivitet i
handläggningen som ökad kvalitet på beslutsunderlagen till samhällsbyggnadsnämnden gällande
utvecklingen i äldre bebyggelse- och kulturmiljöer.

Eventuella äskanden driftbudget
Samhällsbyggnadsnämnden äskar om budget för två nya tillsvidareanställningar på heltid, totalt 1 400
tkr.
Naturvårdskompetens, 1,0 tjänst – 700 tkr
Kulturmiljökompetens, 1,0 tjänst – 700 tkr
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Behov investeringsbudget
För att uppfylla mål, samt arbeta vidare med konsekvenserna av de mål som redan uppfyllts, har
samhällsbyggnadskontoret tagit fram förslag till investeringsäskande 2020-2022 enligt listan nedan.
Vid prioriteringen har hänsyn tagits till projekt som det finns en klar planering för och som ska
genomföras samt sådana projekt som stadsmiljöbidrag kan sökas för. Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden gör följande investeringsäskanden 2020-2022:
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Servicenämnden
Strategiska framtidsfrågor
Kalmar växer och därmed också servicenämndens ansvarsområden.
Det finns ett stort behov av rekrytering med stora pensionsavgångar och växande verksamheter som
orsaker. Därtill krävs också att nämndens verksamheter ges möjlighet att vara attraktiva arbetsgivare
med en god arbetsmiljö. För detta krävs ändamålsenliga lokaler och en adekvat arbetsbelastning.
Rekrytering är en utmaning då nämndens verksamheter innehåller både bristyrken som kockar och
yrken där det finns stor konkurrens från andra arbetsgivare. Detta understryker ytterligare vikten av
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Idag klarar inte alla nämndens verksamheter att leva upp till en god arbetsmiljö. Pumpen-området är i
stort behov av förbättringar då arbetsmiljön inte når upp till den standard som kan krävas och
nämnden idag inte kan uppfylla de krav som finns på en jämställd verksamhet då exempelvis
adekvata omklädningsrum saknas. Det är också viktigt att fastighet får rätt möjlighet, att i de
fastigheter verksamheten förvaltar, skapa rätt förutsättningar med satsningar som larm,
passagesystem och en god långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet.
Ett omfattande digitaliseringsarbete behövs samt ett aktivt arbete för att genomlysa och förbättra
verksamheternas processer. Detta är tillsammans med investeringsbehov och äskande om utökad drift
avgörande för att fortsatt bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Servicenämndens verksamheter är till stora delar en mottagsorganisation för andra nämnders och
styrelsers beställningar. Därför är det viktigt att roller och mandat tydliggörs och förankras i
kommunövergripande styrdokument där beställare och utförares roller tydliggörs. Här är det också
viktigt att beakta att servicenämndens verksamheter måste ha möjlighet att på ett fullgott sätt leverera
med en god kvalité på exempelvis kost, varor och lokalvård.

Eventuella äskanden driftbudget
Kost skola
Kost skola redovisade ett negativt resultat på -0,8 mnkr för 2018. Största avvikelsen mot budget var på
livsmedel som blev 1,0 mnkr dyrare än beräknat.
Servicenämnden har redan i prognosen för februari lyft att budgeten kommer ha stora svårigheter att
hållas för 2019. Utökad budgetram behövs för att upprätthålla arbetsmiljö och matens kvalité. Kalmar
ligger idag mycket lågt i jämförelse med andra kommuner och i jämförelse med våra
jämförelsekommuner ligger Kalmar i snitt 19 procent lägre i kostnader.
Kostnaden måste räknas upp till acceptabel nivå i förhållande till råvarupriser. Kostnad 2,0 miljoner
kronor .
Kostpengen måste räknas upp för att andelen ekologiskt och ursprungsmärkt Sverige ska kunna
uppnås. Kostnad 1,0 miljoner kronor.
Kostpengen måste årligen justeras i förhållande till prisutvecklingen. Kostnad: Löpande
Totalt: 3,0 miljoner kronor samt löpande utefter prisutveckling.
Centralförrådet
Verksamheten har haft en kraftig volymtillväxt vilket skapat arbetsmiljöproblem då
arbetsbelastningen varit allt för hög. Servicenämnden har redan i februari lyft att centralförrådet
kommer ha mycket svårt att hålla budget 2019.
För att skapa en acceptabel arbetsmiljö behöver nyrekrytering samt en modernisering av nuvarande
IT-system genomföras.
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Kostnad nytt IT system täcks via ökning av det procentuella påslaget på försäljningsvaror,
samlastningsrabatt samt försäljning till Mörbylånga kommun.
Kostnad nyrekrytering 0,45 miljoner kronor per år
Totalt: 0,45 miljoner kronor per år.
Administration
Den nya vatten- och miljönämnden kommer att behöva service och rapportering gällande
kustmiljöarbete i en annan utsträckning än servicenämnden vilket inte inryms hos nuvarande
projektledare. Inte heller kan angelägna projekt utan extern finansiering genomföras inom ramen för
befintlig budget. Kommunens målsättning under ett grönare Kalmar kräver insatser för att nås.
En utökning ger oss möjlighet att ytterligare skärpa arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i
Kalmarsund och våra vattendrag i kommunen samt arbetet med ett grönare Kalmar.
En ny projektledartjänst administrationens kustmiljö. 0,6 miljoner per år.
Totalt: 0,6 miljoner per år
Produktion
Tidigare har inköp av lekutrustning, papperskorgar, hundlatriner och liknande gått som en
investering. Nu när istället komponentindelning används går kostnad för dessa inköp på driften.
Också andra kostnader som tidigare bokförts som investering ska nu istället tas på befintlig drift, där
upprustning och ommålning av bron i stadsparken är ett exempel.
För att täcka den ökade kostnaden på drift bedöms att 0,95 miljoner krävs per år.
Totalt: 0,95 miljoner per år.

Behov investeringsbudget
Nedan beskrivs servicenämndens investeringsbehov utöver de redan beslutade medel för 2019 –
2021.
Pumpen. Tillb arbetslokaler. Samarbetsproj KVAB
Tillgänglighet Kalmarsundsbadet - rullstolslift
Tillgänglighet Kalmars 30-tal badplatser
Mindre fastighetsinvesteringar
Befästningsverk
Gator/vägar, gång- och cykelväg, inkl reinvestering
Friluftsverksamhet, inkl reinvestering
Samlingsanslag produktion
Gator/vägar, gång- och cykelväg, beläggning

7

Utbildningsnämnden
Strategiska framtidsfrågor
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). I Kalmar
kommun finns 16 förskolor och 15 skolor samt en enhet som har både förskola och skola. Nämnden
har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen.
Förvaltningens största strategiska framtidsfrågor som behandlas i denna handling är:
- Utveckling av barn och elevantal: Antalet förskolebarn ser ut att bli relativt oförändrat de närmaste
åren för att därefter öka igen.Variationen mellan olika områden är stor. Vissa områden får färre eller
oförändrat antal barn och andra får en kraftig ökning. Vi kan alltså förvänta oss en hel del
"omflyttningar" av behovet, vilket kommer att påverka lokal- och personalplanering. Ökning av
antalet elever i grundskolan fortsätter. Utmaningen blir att möta ökningen och bygga ut verksamheten
i rätt område och i rätt tid.
- Personalrekrytering: Utmaningen blir att omfördela personal mellan befintliga förskolor, som får
färre barn, till växande eller nya förskolor/förskoleavdelningar. Inom skolan tar rekryteringen
ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare, de ska även vara behöriga i de
ämnen och årskurser de ska undervisa i.
- Förskolan under luppen: Arbetet med att få verksamheten i balans mot budget fortsätter. Detta
arbete omfattar både förskolor och skolor som har ett åtgärdsprogram för att återställa en negativ
resultatutjämningsfond inom en period av 1-3 år.
Statsbidrag: Reformer har genomförts som innebär att grundskolorna i Sveriges kommuner har
tillförts nya statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshemssatsningen. Skolorna
gynnas ekonomiskt av statsbidragen. Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att
ersätta kommunens egna kostnader. Om kostnaderna minskar kan det leda till återkrav. I detta ligger
en risk, om kommunen skulle hamna i en situation där man behöver effektivisera verksamheterna.
Utbildningsnämnden bedömer att den verksamhet som ska bedrivas kan bedrivas inom befintliga
ramar förutsatt att den justering av driftsbudget för förändringar i barn- och elevantal görs enligt
rutin.

Förskola
Prognos antal barn

Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som utbildningsnämndens budgetram
bygger på.
Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun 2018 - 2028 ger delvis förändrade förutsättningar.
Antalet förskolebarn ser ut att bli relativt oförändrat de närmaste åren för att därefter öka igen.
Orsaken är att födelsetalen (antal barn per kvinna) sjönk markant under 2017 och 2018 både i Kalmar
och i riket, men samtidigt räknar SCB med att födelsetalen kommer att öka igen. Prognosen pekar på
ca 420 fler förskolebarn i hela kommunen om 10 år.
Variationen mellan olika områden är stor. De stora tillväxtområdena är norra Kalmar, området runt
Lindöskolan och Oxhagen. Detta hänger samman med det bostadsbyggande som nu sker. Det betyder
att vissa områden får färre eller oförändrat antal barn och andra får en kraftig ökning. Vi kan alltså
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förvänta oss en hel del "omflyttningar" av behovet, vilket kommer att påverka lokal- och
personalplanering.
Personal
I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att
kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot framtida medarbetare sker på flera sätt.
Utbildningsförvaltningen samarbetar bland annat med Linnéuniversitetets lärarutbildningar. En
återkommande aktivitet som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förskollärare.
Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför de ska välja att
arbeta i Kalmar kommun. Förvaltningen deltar också vid olika rekryteringsmässor.
Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär god arbetsmiljö och
scheman, heltid som norm, arbetskläder, personlig IPad, bra löner och gynnsam löneutveckling med
mera.
Enligt prognoserna kommer barnantalet att ligga relativt stabilt under kommande år. Nya
bostadsområden, med inflyttning av barnfamiljer, växer fram i olika delar av kommunen.
Utmaningen blir att omfördela personal mellan befintliga förskolor, som får färre barn, till växande
eller nya förskolor/förskoleavdelningar.
Under perioden fram till och med 2022 beräknas 45 medarbetare att gå i pension om de väljer
pensionsålder 65 år.
Förskolan under luppen
Under 2017 gick den kommunala förskoleverksamheten med ett underskott på 15 mnkr. Alla enheter
med förskola utom två gick med underskott. Under 2018 satte vi förskolan under luppen och
underskottet i verksamheten reducerades till 7 mkr.
Enhet med underskott i resultatutjämningsfonden 2018 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för
att hämta hem sitt underskott på 1- 3 års sikt. Totalt finns det 8 enheter med åtgärdsprogram, 4
förskolor och 4 skolor. Efter första tertialet ser det ut som 7 enheter klarar av att uppfylla sina utlovade
åtaganden enligt åtgärdsprogrammen medan 1 skolenhet inte gör det. Diskussioner förs kontinuerligt
mellan förvaltningen och enheterna hur underskotten ska hämtas hem.
Det visar sig tydligt att ju mer konkreta åtgärder enheterna förslår desto lättare nås det uppsatta
målet.
•

Fler barn och elever än planerat

•

Minskad bemanning i verksamheterna

•

Minskad administrativ bemanning

•

Omorganisation av verksamheten

•

Ej budgeterade statsbidrag

•

Förskoleavdelningar stängs tillfälligt under ht

•

Minskade vikariekostnader

Förvaltningen fortsätter bedriva olika stödinsatser för förskoleverksamheten:
•

vikariepool med tillsvidareanställd personal för att säkerställa tillgången på vikarier vid
korttidsfrånvaro.

•

en god fysisk arbetsmiljö minskar risken för ohälsa – satsning på arbetsplatser.

•

kompetensutvecklingsinsatser i språkutvecklande och modersmålsstödjande arbetssätt. Tre
heltidstjänster leder insatserna i tre år. Invandrarservice är medfinansiär.

•

fyra utvecklingslärare inom förskolan arbetar med stöd, handledning av kollegor samt leder
kompetensutvecklingsinsatser.

•

pedagogisk rådgivare riktad till förskolan
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•

Lifecare- ett digitalt program som ska underlätta och effektivisera det administrativa arbetet

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Prognos antal elever

Tabellerna visar elever från Kalmar kommun, d.v.s. de elever som utbildningsnämndens budgetram
bygger på.
Ökning av antalet elever i grundskolan fortsätter. Under perioden ökar det totala antalet elever med
ca 577 i Utbildningsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grundskolan med ca 1 300 i
hela kommunen.
Den kraftiga elevökningen kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration m.m.
De stora utmaningarna för Kalmar kommun kommer då att vara dels att rekrytera lärare och dels att
tillgodose behovet av ytterligare skollokaler.

I förhållande till ökningen av antalet elever i skolan så är ökningen av barn på fritidshemmen måttlig.
Bland de yngre eleverna har många, men inte alla (ca 95%), också plats på fritids. Andelen äldre barn
på fritids är relativt konstant. Vi har också skruvat ner prognosen något efter att ha legat för högt
tidigare år.
Personal
I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att
kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot framtida medarbetare sker på flera sätt,
bland annat genom samarbete med Linnéuniversitetets lärarutbildningar. Den
verksamhetsintegrerade profilen (VI), där studenten ingår ett arbetslag med lärare och vistas på
utvalda skolor i Kalmar kommun, ger goda möjligheter för studenter till anställning i kommunen efter
avslutad utbildning.
Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal, då det finns ett
ökat behov på grund av ökande elevantal, pensionsavgångar och nya statsbidrag m.m.
Under perioden fram till och med 2022 beräknas 51 medarbetare att gå i pension om de väljer
pensionsålder 65 år.
Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare,
de ska även vara behöriga i de ämnen och årskurser de ska undervisa i. I detta ligger en risk, om det
inte finns behörig personal, alternativt inte tillräckligt många behöriga söker tjänster i Kalmar
kommun, utmanas kvaliteten på undervisningen vilket kan resultera i lägre måluppfyllelse hos
eleverna. Inom vissa ämnen/områden finns det god tillgång på behöriga lärare, inom andra ämnen
sämre.
Riksdagen har fattat beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbildade
fritidspedagoger inte har behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Beslutet innebär att ett
skarpt legitimationskrav införs även för undervisning i fritidshem från och med 1 juli 2019. Detta
innebär att förvaltningen behöver säkerställa att undervisningen i fritidshem bedrivs av legitimerade
och behöriga lärare i fritidshem. Precis som i förskolan får annan personal, till exempel barnskötare
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och fritidsledare, även fortsättningsvis anställas i fritidshemmet, men undervisningen ska ske under
ledning av legitimerad personal.
Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär god arbetsmiljö och
scheman, heltid som norm, arbetskläder, personlig IPad, bra löner och gynnsam löneutveckling med
mera.
Statsbidrag kontra effektiviseringar
Reformer har genomförts som innebär att grundskolorna i Sveriges kommuner har tillförts nya
statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshemssatsningen. Skolorna gynnas
ekonomiskt av statsbidragen. I och med att statsbidragen för lågstadiet och fritidshem har gett
möjlighet för skolorna att justera sin organisation så skulle det medföra konsekvenser om
statsbidraget skulle förändras, t.ex. bli drastiskt lägre. Statsbidraget för läxhjälp blev ej beviljat för
Kalmar kommun 2019 p.g.a. att Skolverket har prioriterat huvudmän med en låg andel elever som
förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. 2018 var bidraget 5,6 mnkr. 2019 kan läxhjälpen
(lyckligtvis) finansieras genom det ökade statsbidraget för Likvärdig skola istället.
Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att ersätta kommunens egna kostnader. Ett
exempel är statsbidraget för likvärdig skola som ska användas till att utöka pågående insatser eller
genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och
grundskolan. Kommunens egna kostnader per elev under en bidragsomgång får inte minska jämfört
med ett genomsnitt för de tre föregående åren. Det gäller för kategorierna personal i förskoleklassen,
undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Om kostnaderna minskar leder det till
återkrav. I detta ligger en risk, om kommunen skulle hamna i en situation där man behöver
effektivisera verksamheterna.

Eventuella äskanden driftbudget
Utbildningsnämnden bedömer att den verksamhet som ska bedrivas kan bedrivas inom befintliga
ramar förutsatt att den justering av driftsbudget för förändringar i barn- och elevantal görs enligt
rutin. Behovet beskrivs i följande tabell utifrån nuvarande befolkningsprognos och kommer justeras
när den kommande befolkningsprognosen är bearbetad, enligt resursfördelningssystemets rutiner.

Behov investeringsbudget
Lokaler och investeringsbehov
Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och
förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca 77 000 invånare om 10 år. Förutsättningarna i varje
enskilt bostadsområde förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och beredskap behövs för att
kunna möta nya behov. Fram till år 2028 ökar antalet förskolebarn med ca 420 vilket motsvarar ca 24
nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1 300 elever, vilket
motsvarar ca 56 tillkommande klasser.
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Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade och utmaningen blir alltså att
möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Lokalförsörjning och
investeringar måste också ha ett längre perspektiv än den ekonomiska planeringsperioden på bara tre
år.
De närmaste tre- fyra årens låga ökningstakt i förskolan passar annars ganska väl in. Vi har just nu ca
19 förskoleavdelningar i paviljonger med korta hyreskontrakt. Dessa kan relativt enkelt fasas ut när
nya förskolor byggs.
De demografiska förändringarna i kommunen som helhet ger en indikation på hur mycket som
behöver byggas ut totalt sett. Till detta kommer geografiska förändringar, d.v.s. vissa områden växer
kraftigt, vilket gör att behovet av skola och förskola ökar just där.
Flera områden i Kalmar har just nu ett kraftigt bostadsbyggande:
- Norra Kalmar: I Snurrom/Norra vimpeltorpet har inflyttning redan börjat och inom två till tre år
finns här ca 1 000 nya bostäder. Till detta kommer Karlssons äng där tomter nu börjar säljas och de
första bostäderna blir klara hösten 2019. Förskolan på Karlssons äng beräknas färdig januari 2020.
Eleverna i det här området kommer i ett första läge att hänvisas till Funkaboskolan men på sikt ser vi
att ett nytt skolområde kommer att behövas i Norra Kalmar.
- Djurängsskolan med förskola byggs just nu och beräknas stå klar i september 2019.
- Oxhagsområdet med Linnestaden kommer att ha 700 – 800 nya bostäder i framtiden. Befintlig
förskola (Topasen) planeras att byggas ut för att möta behovet.
- Tallhagsskolan har försenats ett år och startar höstterminen 2021. Högstadielever från
Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och Lindöskolan kommer att gå där. Detta ger då skolorna i centrala
Kalmar en välbehövlig avlastning. Träningsskolan och förskolan Tallen startar enligt plan
höstterminen 2020.
- I Rinkabyholm (Södra staden) pågår planering för ny förskola, skola och sporthall. Skoldelen
kommer i första etappen att byggas som mellanstadium. Den gamla Rinkabyholmsskolan övergår då
till att innehålla F-klass och lågstadium med fritidshem för alla elever i området. Både skola och
förskola har i dag verksamhet i paviljonger som då kan tas bort. Samordnas med bostadsbyggandet i
området.
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Beslutade investeringar (KF dec 2018) och framtida behov
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Socialnämnden
Strategiska framtidsfrågor
Volymökning inom funktionsnedsättning
Kalmar har stora volymer inom LSS- och SoL-verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Volymökningar kan bero på befolkningsökning, utökade behov, förändrad tillämpning eller
lagstiftning som medför övervältring till kommunal nivå. Kostnader per brukare i Kalmar är i nivå
med andra kommuner medan volymerna skiljer sig, vilket ger en högre totalkostnad. Under 2019
kommer analysarbete att påbörjas för att fördjupa kunskaperna om orsakerna till detta.
Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig assistans, med anledning
av vägledande rättsfall, har lett till att flera personer blivit av med sina beslut från Försäkringskassan.
Förändringen innebär en ökad kostnad för kommunen. Under nästa avsnitt finns sammanställning
över beräknad volymökning för 2020 - 2022.
Volymökning inom Individ- och familjeomsorgen
Antalet invånare i Kalmar kommun har ökat kraftigt de senaste åren. Det är viktigt att beakta att
befolkningsökningen påverkar omfattningen av socialtjänstens insatser. Andelen i befolkningen som
har stöd och service från socialtjänsten är ganska konstant mellan åren. Detta innebär att
befolkningsutvecklingen genererar en proportionell kostnadsökning för socialtjänstens insatser.
Enligt Statistiska centralbyråns årliga jämförelse av nettokostnadsavvikelser (s.k
standardkostnadsjämförelse där kommunerna jämförs utifrån sina strukturella förutsättningar) ligger
den totala kostnaden för individ- och familjeomsorgen from 2017 lägre än den förväntade
kostnadsnivån. Det är ett resultat av det aktiva arbete som socialnämnden lagt ner bl.a. på det
processorienterade arbetet. Inför 2020 prognosticeras budgetbalans för i stort sett alla verksamheter
inom individ- och familjeomsorgen förutom den sociala barn- och ungdomsvården. För att uppnå de
lagkrav som finns för den verksamheten föreligger stor risk att kostnaderna inte kan minska till
befintlig budgetnivå.
Sociala barn- och ungdomsvård
Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar ökade under 2018 och arbete pågår för att jobba
mer med hemmaplanslösningar för att sänka kostnaderna. Antalet externa placeringar har minskat
under början av 2019, men då omställningsarbetet är tidskrävande tar det tid innan kostnadsnivån blir
lägre. Analys pågår också kring om budgetnivån i nuläget är tillräcklig. Socialnämnden har kommit
överens med kommunstyrelsen att återkomma i september med att presentera resultatet av analysen,
då ytterligare fakta finns som kan ligga till grund för beräkningen.
Satsningar psykisk hälsa barn och unga
Utvecklingsbehov finns för ungdomar med psykisk ohälsa och unga vuxna 18 - 21 år. På nationell
nivå har SKL tagit fram en handlingsplan avseende ungdomar och missbruk. Handlingsplanens syfte
är bl.a. att utgöra underlag för att stödja ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete som bygger på bättre
samverkan och samordning, samt tydliggöra ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Under 2019 kommer en lokal handlingsplan att tas fram. Syftet är bl.a. att stärka den
interna samverkan för gruppen unga vuxna för att möta de identifierade utvecklingsbehoven.
Satsning på att stärka föräldrar i deras föräldraskap för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa
planeras under 2020. Utveckling av områdesarbetet med en tydlig samverkan med tidigare insatser,
snabbare stöd vid behov i form av insatser, råd och stöd är ett annat exempel på planerad åtgärd.
Kunskapsbaserad socialtjänst
För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker socialtjänst behöver förvaltningen
öka användandet av evidensbaserade metoder och systematiska arbetssätt. Den som behöver
samhällets insatser ska helt enkelt erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. För att nå
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detta måste socialförvaltningens arbetssätt bygga på metodik och struktur som har beprövad effekt
för målgruppen och som säkerställer en rättssäker bedömningsprocess som utgår från individens
behov. Detta är också en viktig förutsättning för att kunna följa upp verksamheten systematiskt vilket
i sig är ett utvecklingsområde för förvaltningen. Det är därför prioriterat att arbeta för att t.ex.
metoderna ASI (Addiction Severity Index), IBIC (Individens Behov I Centrum), FIA (Förutsättningar
Inför Arbete) och Socialstyrelsens tre datorbaserade verktyg för systematisk uppföljning blir
accepterade och integrerade arbetssätt i berörda verksamheter.
Digitalisering
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun 2022 och socialnämnden har fastställt en e-hälsostrategi. Syftet
med strategin är att ange inriktning för den del av förvaltningens digitaliseringsarbete som rör ehälsa. E-hälsostrategin är en specificering av förvaltningens digitaliseringsbehov inom ehälsoområdet. Strategin är kopplad till den övergripande digitaliseringsstrategin för Kalmar kommun
samt den nationella visionen för e-hälsa. Till strategin har även en handlingsplan tagits fram där det
framgår vilka digitaliseringsprojekt som är på gång. För att genomföra digitalisering i verksamheterna
kommer satsning att ske på digital infrastruktur till förvaltningens ca 80 arbetsplatser. Eftersom
kommunen inte kan finansiera fiber till privata fastighetsägare läggs kostnaden för den digitala
anslutningen in som en del i hyran.
Omställningar utifrån förändringar i verksamhet – personlig assistans
Under oktober 2018 lades utförandet av personlig assistans på entreprenad. De personliga assistenter
som är tjänstlediga för arbete hos socialnämndens utförare Humana AB kan återvända till Kalmar
kommun efter tjänstledigheten dvs fr.o.m. januari 2020. Plan kommer att läggas tillsammans med HRenheten för att kunna bereda dessa personer tjänst inom Kalmar kommun.
Förändringar inom lagstiftningen; barnkonventionen, LSS-lagstiftningen, lagen om
utskrivningsklara, tobakslagstiftning
Tobakslagstiftningen ändras from 2019-07-01. Ändringen innebär bl. a. att den som vill sälja tobak
måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Alkoholhandläggarna på socialförvaltningen kommer att
ansvara för tillståndsgivning och tillsyn.
Barnkonventionen blir lag 2020. Barnkonventionen kan komma att innebära utökad handläggning (ev.
fler överklagningar, fler barnsamtal) och att fler söker stöd.
LSS-lagstiftningen är föremål för översyn. Eventuella beslut om förändring i lagstiftningen skulle
innebära konsekvenser för ekonomi och verksamhet. Redan nu innebär förändrad rättstillämpning
inom personlig assistans en trend där kostnadsövervältring sker från statlig till kommunal nivå.
Större krav på kommunen när det gäller utskrivning från sluten vård samt hemsjukvård i kommunal
regi kan innebära konsekvenser för ekonomi och verksamhet.
En omfattande översyn av socialtjänstlagen pågår. Översynen kommer att påverka socialtjänstens
uppdrag. Konsekvensanalyser kommer att krävas när lagförändringarna blir ett faktum.

Eventuella äskanden driftbudget
Volymökning - funktionsnedsättning och socialpsykiatri
Beräknad volymökning inom område funktionsnedsättning och socialpsykiatri per år:
År 2020: 17 770 tkr
År 2020: 17 370 tkr
År 2021: 16 790 tkr
Se detaljer i tabell nedan.
Socialnämnden avropar medel från kommuncentral pott efter hand som förändringar uppstår.
Ökning inom individ- och familjeomsorgen
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Antalet invånare i Kalmar kommun har ökat kraftigt de senaste åren. Det är viktigt att beakta att
befolkningsökningen påverkar omfattningen av socialtjänstens insatser. Andelen i befolkningen som
har stöd och service från socialtjänsten är ganska konstant mellan åren. Detta innebär att
befolkningsutvecklingen genererar en proportionell kostnadsökning för socialtjänstens insatser.
Därför är det rimligt att individ- och familjeomsorgen kompenseras genom någon form av
resursfördelning utifrån befolkningsökningen.
Analys pågår också kring om budgetnivån för området sociala barn- och ungdomsvården i nuläget är
tillräcklig. Socialnämnden har kommit överens med kommunstyrelsen att återkomma i september
med att presentera resultatet av analysen, då ytterligare fakta finns som kan ligga till grund för
beräkningen.
Digital infrastruktur samt ökade licenskostnader
Hyresökningar med anledning av fiberanslutningar till socialförvaltningens lokaler innebär en kraftig
kostnadsökning. Fiberanslutningen är en nödvändighet då nuvarande tekniska lösning (Telias
kopparnät) släcks ner under 2020. Totalt beräknas anslutning och driftkostnad till de 80-talet
arbetsplatser inom socialförvaltningen öka kostnaderna med ca 900 tkr per år. Satsningen är en
förutsättning för att digitaliseringen ska kunna användas i alla verksamheter. Kostnaden täcks inte i
den befintliga budgetramen.
Kalmar kommun har beslutat att införa office 365 till samtliga anställda under 2020. Den högre
licenskostnaden som övergången medför, kommer att täckas via kommuncentrala medel.
Samordningsförbundet
Kommunstyrelsen har beslutat att det fortsättningsvis är socialnämnden som hanterar kommunens
medlemsavgift till Samordningsförbundet. För att undvika interna transaktioner mellan
Kommunledningskontoret och Socialnämnden framgår av beslutet att Socialnämnden fortsättningsvis
äskar medel i budgetprocessen för de årliga höjningarna av medlemsavgiften. Socialnämnden äskar
därför kompensation för Kommunledningskontorets andel av den ökade kostnaden mellan 2018 och
2020.
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Omsorgsnämnden
Strategiska framtidsfrågor
Rekrytering
Omsorgsnämnden har ett flertal stora yrkesgrupper inom verksamheterna vilka är att betrakta som
bristyrken. Det handlar om undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
socionomer som är handläggare eller chefer. Framåt ser omsorgsförvaltningen att det finns ett fortsatt
stort behov av att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor till verksamheten. Orsaken till
rekryteringsbehovet är pensionsavgångar och ökad konkurrens på övriga arbetsmarknaden, i
kombination med ett ökat behov av omsorgsförvaltningens verksamheter. Om verksamheten inte
lyckas med att rekrytera i tillräcklig omfattning är risken att kvalitetsbrister uppstår i verksamheten
samt att belastningen ökar på befintliga medarbetare. Detta kan i sin tur leda till brister i arbetsmiljön,
högre sjukfrånvaro, ökat antal hälso- och sjukvårdsavvikelser samt fler lex Sarah rapporter.
Bättre arbetsmiljö och heltidsarbete som norm
Omsorgsförvaltningen skall vara ett föredöme som arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. En del i
detta är att erbjuda heltidstjänster, minska delade turer, färre rörliga turer samt att arbeta för tryggare
anställningar. Fler medarbetare behöver klara av att arbeta heltid under större delen av arbetslivet.
Dialog förs med Kommunal för att bedriva framtida utvecklingsarbete med fokus på heltidsarbete
som nor och bättre arbetsmiljö. Omsorgsnämndens uppdrag att detta skall Detta skall rymmas inom
befintlig budgetram..Som det är angivet i den kommuncentrala handlingsplan för heltidsarbete som
norm behöver arbetsgivaren vara medveten om att införandet av heltidsanställningar medför
kostnader
Minskad sjukfrånvaro och fortsatt arbete med arbetsmiljön är viktiga faktorer som påverkar både
ekonomi, rekrytering och framförallt arbetsmiljön för befintliga medarbetare. Risk med höga sjuktal är
försämrad ekonomi, kvalitetsbrister i verksamheten samt att omsorgsförvaltningens attraktivitet som
arbetsgivare försämras.
Minskad sjukfrånvaro och fortsatt arbete med arbetsmiljön är viktiga faktorer som påverkar både
ekonomi, rekrytering och framförallt arbetsmiljön för befintliga medarbetare. Risk med höga sjuktal är
försämrad ekonomi, kvalitetsbrister i verksamheten samt att omsorgsförvaltningens attraktivitet som
arbetsgivare försämras.
Kompetensförsörjning
Nya utmaningar ska mötas med rätt kompetens hos personalen. Den kommunala hälso- och
sjukvården blir allt mer kvalificerad. För att kunna möta framtida behov är det viktigt att aktivt arbeta
med en utbildningsplan anpassad för framtida krav. Om omsorgsförvaltningen inte kan tillmötesgå
det framtida behovet finns det risker att kvalitetsbrister uppstår, misstroende mot verksamheten och
ett ökat antal avvikelser.
30 bästa äldreomsorgskommunerna
Omsorgsnämnden gör satsningar för att nå målet att vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i landet. Fortsatt satsning på sociala innehållet, projekt med landstinget kring mobila
läkare inom geriatriken, följa SKL´s riktlinjer kring kvalitet i äldreomsorgen, arbete med
fallprevention, attraktiv arbetsgivare, rekrytering, personalkontinuitet och kompetensutveckling för
att möta förändringar i verksamhetens uppdrag.
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Konkurrenskraftig arbetsgivare
För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste omsorgsförvaltningen vara en attraktiv
arbetsgivare. Delaktighet och möjlighet till utveckling är nycklar som blir allt viktigare i dagens
samhälle. Omsorgsförvaltningen måste sträva efter att nyttja all den kunskap som medarbetarna
besitter. Metodik kring detta utvecklas på omsorgsförvaltningen t.ex. genom samarbete med Linne
universitetet, utbildning för chefer i förändringsledning, införande av förbättringstavlor och ett
processorienterat arbetssätt. En arbetsgivare som anammar moderna metoder och arbetssätt kommer
vara en attraktiv arbetsgivare. Inom detta område behöver kommunen mogna generellt och
gemensamt.
Kommungemensam verksamhetsutveckling och effektivisering
För att få större effekt av kommunens resurser och kompetenser bör gemensam metodik och
arbetssätt utvecklas. Idag finns parallella funktioner inom kommunen, t.ex. finns organisationer för att
hantera fastighetsfrågor på flera förvaltningar. Stödfunktioner som kommunledningskontoret och
serviceförvaltningen bör få ett tydligt uppdrag att arbeta proaktivt med rationaliseringar för att bidra
till att sänka fackförvaltningarnas kostnader. Med gemensam metodik och processorienterat arbetssätt
kan resurser frigöras och suboptimeringar undvikas. Bristen på metodstöd leder till suboptimeringar
som driver kostnader för kommunen.
Statsbidrag
Ett viktig del i arbetet för att nå Topp 30 har varit det tidigare statsbidraget gällande utökad
bemanning i omsorgen. Detta finns ej med i nuvarande statsbudget. Som kompensation för detta har
Kalmar kommun skjutit till motsvarande pengar (10,8 milj för omsorgsförvaltningen) under 2019. Det
är av vikt att dessa pengar finns kvar i ram även i framtiden.
Planering av vård- och omsorgsboende
Fortsatt planering av behov av vård- och omsorgsboende. En uppdaterad boendeplanering fram till år
2025 är framtagen Den tar hänsyn till demografisk utveckling i kommunen. Dock skulle en
övergripande plan för Kommunen vara önskvärd för en gemensam prioritering.
E-hälsa och välfärdsteknik
Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större utsträckning ta vara
på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan digitala lösningar användas på vårdoch omsorgsboende för att öka trygghet, självständighet och digital delaktighet. Exempel på detta är
digitala trygghetslarm, sensorer för att uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av
kommunikationshjälpmedel. Det krävs att prioriteringar och nyttoberäkningar genomförs för att de
mest effektiva digitaliseringssatsningar ska kunna genomförs. Därtill medför e-hälsa/digitalisering
ofta en kostnadspuckel i form av ökade investeringskostnader och implementeringskostnader innan
önskad effektivisering realiseras. En viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även
personer med nedsatt beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås
med välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del.
Jämlikhetsarbetet (Jämställdhetsstrategin, Tillgänglighetsstrategin, handlingsplan hbtq,
handlingsplan integration)
Kalmar kommun har en jämställdhetsstrategi som fastslår att kommunens verksamhet ska vara
jämställdhetssäkrad år 2022. Förutom att skapa en insikt i vad detta innebär för förvaltningen och dess
olika verksamheter behöver bland annat en översyn göras av samtliga processer, rutiner och övriga
dokument för att säkerställa att dessa överensstämmer med strategins mål. I denna översyn ska även
övriga diskrimineringsgrunder tas i beaktande. Utöver redan fastställda kommungemensamma
handlingsplaner för hbtq och integration kommer en tillgänglighetsstrategi fastslås under 2019. Denna
strategi sträcker sig fram till 2030. Det fortsatta jämlikhetsarbetet måste ta hänsyn till samtliga
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diskrimineringsgrunder och kan inte bedömas avslutat då handlingsplaner och strategier ej längre är
gällande.
Miljöarbetet
Under 2018 kartlades kommunens miljöpåverkan och delades in i områdena ”God vattenstatus”,
Fossilbränslefri kommun”, ”Livskvalitet i ett grönt Kalmar”, Cirkulär konsumtion” samt ”Lärande
och kompetens”. Dessa områden berör omsorgsförvaltningen på olika sätt och i olika stor omfattning.
Kommunfullmäktige har beslutat att de 17 mål som tillhör FN:s Agenda 2030 ska vara vägledande för
hållbarhetsarbetet i Kalmar kommun. Det innebär att det framför oss ligger ett stort arbete i alla våra
verksamheter med att minska den fortsatta klimat- och miljöpåverkan och utveckla arbetet på dessa
områden.

Eventuella äskanden driftbudget
Ekonomisk planering 2020 – 2022
De ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2019 baseras på resurstilldelning i ram kopplad till
demografi och delvis kompensation för ökat antal lägenheter i vård- och omsorgsboende. Planerade
nya bonden kompenseras med hälften av verksamhetens driftskostnader, lokalkostnader
kompenseras fullt ut.
Under planperioden föreslås ytterligare tillförsel av resurser kopplat till demografisk utveckling och
utbyggnad av nya vård- och omsorgsboenden samt kompensation för ökad vårdtyngd inom hälsooch sjukvårdsverksamhet.
I nedanstående tabell redovisas den demografiska förändringen i äldre åldrarna under perioden 2020
– 2022 i kommunen exkl. Södermöre. Ökning/minskning i antal personer jämfört med 2019.

Nedanstående tabell redovisas förändrade behov inom äldreomsorgen kopplat till de demografiska
förändringarna fram till 2022 (exkl. Södermöre).
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Vård- och omsorgsboende
Oxhagshemmet
Ombyggnation av Oxhagshemmet etapp 1 är påbörjad. Etapp 1 beräknas vara klar för inflyttning i
februari 2020. Etapp 2 klar för inflyttning i februari 2021. Inriktningen på Oxhagshemmet blir då
korttidsvård 42 platser och permanent vård och omsorgsboende 30 platser. Norrlidshemmets
korttidsvård flyttas till Oxhagshemmet.
Karlssons Äng
Projektering pågår för ett nytt vård och omsorgsboende på Karlssons Äng med 60 vård och
omsorgslägenheter. Preliminär tidplan är byggstart början av 2020 och preliminär inflyttning
september 2021. Två mindre nuvarande äldre vård och omsorgsboenden med 34 lägenheter kommer
att flytta till det nya boendet. Nettotillskott på nya vård och omsorgslägenheter blir 26 lägenheter.
Linsdal
Uppstart för underlag till upphandling för nytt vård och omsorgsboende i Linsdalsområdet är
påbörjat. Planerat antal vård och omsorgslägenheter är 60. Det nya boendet kommer att ersätta två
mindre nuvarande äldre vård och omsorgsboenden som har 30 lägenheter. Nettotillskott på nya vård
och omsorgslägenheter blir 30 vård och omsorgslägenheter. Tidplan är mycket preliminär till
inflyttning under 2022.
Upphandling vård och omsorgslägenheter
Omsorgsnämnden har beslutat att uppdra till förvaltningen att göra en upphandling på vård och
omsorgsboende för ebn flexibel lösning till att lösa beslut om vård och omsorgsboende.
Upphandlingen ska innehålla en helhetslösning gällande boende och vård och omsorg. Arbetet med
att ta fram underlag till upphandlingen kommer att påbörjas under hösten 2019.
Planering fram till 2022
Den preliminära boendeplaneringen för vård och omsorgslägenheter fram till 2022 är att det kommer
att finnas totalt 546 vård och omsorgslägenheter. 42 av dessa lägenheter kommer att användas till
korttidsvård. Totalt finns då preliminärt 504 lägenheter till permanent vård och omsorgsboende.
Beräknat behov fram till 2025:
- Åldersgrupp över 80 år 419 lägenheter
- Åldersgrupp 65 – 79 år 90 lägenheter
Totalt 509 lägenheter
Behovet av ytterligare vård och omsorgslägenheter enligt den preliminära beräkningen är då 5
lägenheter. Det är dock en preliminär beräkning och det påverkas av dels politiska beslut om vilka
som ska beviljas vård och omsorgsboende, behovet av kottidsvård och antal avancerade vård och
omsorgsbehov och vilka målgrupper som är i behov av omsorgsinsatser.
Upphandling vård och omsorgslägenheter med omvårdnad för att lösa det kommande behovet är en
möjlighet för att lösa beslut om vård och omsorgsboende.
Nettoökning vård- och omsorgsboende
I takt med att nya vård- och omsorgsboenden färdigställes ökar antalet platser vilket innebär en högre
driftskostnad. I tabell nedan anges antalet och de ökade kostnaderna för år 2020 – 2022.
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Ökad och mer kvalificerad sjukvård i kommunal regi
Omsorgstagare under 65 år och äldre multisjuka – nya ökande
Antalet personer i Kalmar kommun som är under 65 år och som är i behov av vård- och omsorg ökar,
se bilaga nedan. Det är personer som inte med automatik är berättigade till LSS. Antalet svårt sjuka
äldre som kräver stora vård- och omsorgsinsatser har också ökat.
Insatserna är av både medicinsk och omvårdnadskaraktär. De ökade kostnaderna för dessa personer
har hittills fått inrymmas inom hemtjänstens resursfördelning. Dessa kostnader kan i fortsättningen
bara täckas med ökad budgetram. Se i tabell nedan utvecklingen inom denna åldersgrupp.

Nära vård – det kommunala sjukvårdsuppdraget ökar
I hela landet pågår en strukturomvandling gällande hälso- och sjukvården som kommer att fortsätta
under de kommande tio åren. Det handlar om utvecklingen av den Nära vården som omfattar en
förflyttning från slutenvården till den primärkommunala vården. Förändringen innebär att mer hälsooch sjukvård avseende både volym och komplexitet kommer att utföras i hemmet. Redan idag utförs
mycket avancerad hälso- och sjukvård i både ordinärt boende och på vård- och omsorgsboende.
Denna utveckling kommer att fortsätta öka. Slutenvårdens platser minskar redan nu och antalet äldre
multisjuka ökar. Sedan lagförändringen den 1 januari 2018 om trygg utskrivning från slutenvården
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har också utskrivningsprocessen accelererat. I praktiken har det inneburit att när omsorgstagaren är
utskrivningsklar har det gått snabbare för omsorgstagaren att komma tillbaka till ordinärt boende,
vård- och omsorgsboende eller till korttidsverksamhet. Istället för slutenvård är det primärvården och
den kommunala hälso- och sjukvården/sociala omsorgen som tar över och utför insatserna som
omsorgstagaren har behov av. Det innebär ett ökat ansvar för den kommunala hemsjukvården och
omsorgen. Detta påverkar kommunens planering och samarbetet med primärvården och
slutenvården kommer att behöva utvecklas ytterligare. Utöver ett vidareutvecklat samarbete mellan
region och kommunerna i länet behöver strukturförändringen följas gemensamt och se om en dialog
om en ny skatteväxling behöver aktualiseras framgent.
Det faktum att allt fler kommer ha behov av vård- och omsorgsinsatser i kommunal regi är också en
följd av att antalet äldre över 85 år ökar successivt de närmaste åren. Därtill medför den medicinska
utvecklingen också att fler överlever med svåra sjukdomstillstånd. Detta gäller alla åldrar, även svårt
sjuka barn som vårdas hemma. Utvecklingen kräver ett nära samarbete med regionen och
kontinuerlig fortbildning för vård och omsorgspersonal. Fler komplexa och avancerade ärenden
kommer att öka kostnaderna för den kommunala hälso- och sjukvården de närmaste åren.

Behov investeringsbudget
I nedanstående tabell redovisas investeringsbehoven under planperioden. Det är företrädesvis
utrustning/inventarier till nya boenden.
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Södermöre kommundelsnämnd
Strategiska framtidsfrågor
Södermöre kommundelsnämnd vill skapa en livskraftig landsbygd. Kommundelsnämnden arbetar
utifrån två perspektiv för att hantera utmaningar längs vägen mot en livskraftig landsbygd. Det ena
perspektivet är omvärldsutmaningar där invånare och personal ska se Södermöre kommundel som en
attraktiv plats att bo, leva och arbeta i. Befolkningsprognosen visar att andelen personer som nyttjar
verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd ökar, medan andelen i arbetsför ålder i
kommundelsen minskar.
Det andra perspektivet är verksamhetsutmaningarna som i mångt och mycket grundar sig i de
förutsättningar som omvärlden ger. Möjligheten att bosätta sig på landsbygden behöver öka för att
förskolor och skolor ska ha ett ökande antal barn och elever och på så sätt kunna bedriva
kostnadseffektiva verksamheter. Sammanhållningen och viljan att hjälpa varandra är stor på
landsbygden. Detta gör att de äldre ofta kan bo kvar hemma längre. När de äldre kommer i kontakt
med omsorgsverksamheten har de ofta stora behov av vårdinsatser, vilket gör att vårdtyngden på
Södermöres omsorgsboenden är hög. Omvärldsproblematiken med att personer i arbetsför ålder
minskar utgör en verksamhetsutmaning då stor del av de anställda i Södermöre kommundelsnämnd
även bor i kommundelen vilket gör att det framöver kan bli svårare med kompetensförsörjning och
verksamheterna behöver hitta sätt att bibehålla personal även de år då demografin sviktar.

Eventuella äskanden driftbudget
Resursfördelning i förskola, skola och fritidshem
Södermöres budgetram för den pedagogiska verksamheten baseras på barn och elevpeng. Antalet
barn och elever utgör därmed budgetramen för Södermöres pedagogiska enheter. Södermöre
kommundelsförvaltning verkar i en landsbygdsmiljö och präglas av relativt små enheter. De små
enheterna kan inte enbart finansiera sina verksamheter utifrån det antal barn och elever som finns på
varje enhet. I vissa fall räcker inte barn och elevpeng till att täcka den grundbemanning som behövs
för att en verksamhet ska kunna drivas. En del enheter har en tillfällig minskning av barn och
elevantal, vilket är ett dilemma då resursfördelningen inte tillåter enheterna att bibehålla personal,
vilket leder till en problematik då det är svårt att rekrytera behörig personal.
Ett omtag angående resursfördelningen behöver tas, det är dock komplext att som enskild förvaltning
räkna på en bestämd siffra av ett kompenserande slag. Dock är det viktigt att i resonemanget beakta
att små enheter inte helt kan finansiera sina verksamheter endast med barn och elevantal. Ett
komplement till resursfördelningssystemet skulle kunna vara att varje enhet fick ett grundbelopp som
skulle kunna täcka de kostnader som finns oavsett hur många barn och elever en förskola eller skola
har.
Konsekvens
Om resursfördelningen i framtiden inte tar hänsyn till de mindre enheterna på landsbygden kommer
utbildningskvalitén inte att kunna bibehållas och de administrativa insatserna kommer inte kunna
klara den nivå av målsamordning som krävs. För att på ett mer rättvisande sätt kunna resursfördela
utifrån ett landsbygdsperspektiv skulle en vidare områdesindelning kunna ingå i
kommundelsnämnden.
Skolskjuts
Fördelningen av skolskjuts har mellan 2017 och 2018 förändrats mellan Utbildningsförvaltningen och
Södermöre kommundelsförvaltning. Mellan 2017 och 2018 ändrades fördelningen då antalet elever
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som nyttjar skolskjuts är högre på landsbygden. Den totala ökningen blev 1 400 tkr för Södermöre
kommundelsförvaltning.

Konsekvens
Om den ökade kostnaden för skolskjuts inte kompenseras måste kompensationen istället ske genom
att personalkostnaderna minskar, vilket kommer resultera i färre lärare i redan nu små organisationer.
I längden kan detta leda till att kvalitén i utbildningen inte kan bibehållas.
Ökad vårdtyngd i Södermöres omsorgsboenden
Inom äldreomsorgen ökar vårdtyngden och behovet av korttidsplatser och demensplatser ökar
jämfört med tidigare år. Budgeten för äldreomsorgen i Södermöre bygger på ett lägre antal
demensplatser än vad vårdtyngden kräver. En demensplats kräver en högre resursfördelning än en
somatisk plats, vilket innebär att fler demensplatser kräver en högre budgetram. I dagsläget används
fler vårdplatser som demensplatser men budgetramen ger inte utrymme för denna fördelning. I första
bilden nedan finns resursfördelningen för varje boendekategori, i andra bilden finns en jämförelse
mellan det antal boendeplatser i respektive kategori som budgeten tillåter jämfört med det verkliga
behovet i Södermöres enheter. Behovet av fler demensplatser finns, men budgeten ger inte utrymme
för denna ökade vårdtyngd. För att tillgodose behovet av fler demensplatser behöver Södermöre
kommundelsnämnd ett budgettillskott om 952 tkr.

Konsekvens
Om den ökade vårdtyngden inte kompenseras har omsorgsboendena inte möjlighet att tillgodose
omsorgstagarnas behov fullt ut, vilket kan innebära risk för ökade fallskador, sämre kvalité samt en
sämre arbetsmiljö för personalen.

Utveckling av ledarskap
I Kalmar kommuns verksamhetsplan för 2019 är ett fokusområde att chefers förutsättningar ska
förbättras genom att minska storlek på grupper som är större än 30 medarbetare. Inom
omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning finns 124 anställda personer, dessa är
fördelade på tre chefer, vilket motsvarar 41 anställda per chef. Omsorgsverksamheten i Södermöre
kommundelsförvaltning har en hög sjukfrånvaro och cheferna behöver fokusera mycket på
förebyggande arbete för en friskare arbetsplats. För att ge enhetcheferna inom omsorgsverksamheten
större möjlighet att fokusera på sin personal behöver Södermöre kommundelsförvaltning anställa en
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enhetschef mot hemtjänstverksamheten som också har som syfte att verka som biträdande enhetschef
i de fall andra enheter behöver stöttas upp.

Personalansvaret för kultur och fritidsverksamheten i Södermöre ligger i dagsläget på rektorn på
Södermöreskolan. Rektorn har även personalansvar för elevhälsan, vilket gör att rektorn i dagsläget
har personalansvar för 41 personer. En möjlighet att minska personalansvaret skulle vara att tillsätta
en chef för kultur och fritidsverksamheten, både för att minska antalet anställda men också för att
rektor ska få ett mer renodlat uppdrag inom skolverksamheten. För att tillgodose behovet av fler
chefer behöver Södermöre kommundelsnämnd ett budgettillskott om 1 045 tkr.
Konsekvens
Om den ökade kostnaden för ledarskap inte kan tillgodoses skulle det innebära en hög
arbetsbelastning för cheferna, vilket i längden kan innebär hög sjukskrivning på grund av osunda
arbetsförhållanden samt att kvalitetsarbetet inte kan prioriteras i samma utsträckning.

Behov investeringsbudget

Investeringsbehovet för nybyggnationer på Ljungbyholmsskolan och Ljungbyholmsförskola
inkluderar inköp av inventarier för uppmöblering av nya lokaler. Investering för ett meröppet
bibliotek i Ljungbyholm inkluderar tekniskutrustning. Hjälpmedelsverksamheten har övertagits från
omsorgsförvaltningen och innebär ett behov av ny investeringsram för hjälpmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden
Strategiska framtidsfrågor
Kalmar kommun har antagit följande viljeriktningar kring följande värdeord som ska genomsyra alla
verksamheter: Jämställdhet och jämlikhet, Mångfald, Tillgänglighet, Demokrati, Samverkan,
Folkhälsa. Kultur- och fritidsnämnden har därför antagit följande målsättningar:
Jämställdhet och jämlikhet
•
•
•
•

Jämställdhetssäkrad verksamhet 2022
2019 ska alla lokaler och anläggningar genomlysas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en
handlingsplan tas fram.
2020-2022 ska handlingsplanen effektueras.
Verksamheterna ska arbeta utifrån den handlingsplan och strategidokument som är
framtagna för en jämställdhetssäkrad verksamhet

Tillgänglighet
•

•
•

2019 ska alla lokaler och anläggningar genomlysas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och en
handlingsplan tas fram – inte bara fysisk tillgänglighet utan även trygghet, kollektivtrafik,
social tillgänglighet mm
Fokus på tillgängliga verksamheter för alla oavsett kön, etnicitet, könsidentitet, ålder mm.
Kultur- och fritidsfilialerna ska ha ett särskilt fokus på tillgängliggörande av verksamheterna
för alla

Mångfald
•
•
•
•

All personal genomgick en mångfaldsutbildning på 1,5 år under föregående mandatperiod
Verksamheterna har ett integrerat sätt att bemöta alla med respekt och förståelse för kulturell
bakgrund
Målet är att fortsätta arbetet med att skapa mångfald i verksamheterna och att
verksamheterna är till för alla.
Kultur- och fritidsfilialerna ska ha särskilt fokus på mångfald och integration

Demokrati
•

•

•

Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter,
dialoger är en del i att ge medborgarna inflytande. Kommunens bibliotek spelar en stor roll i
det demokratiska uppdraget ihop med föreningslivets centrala roll i demokratifrågor.
Barn- och ungdomsombudet ska verka för att stötta förvaltningens arbeta med barn-och
ungdomsinflytande på alla nivåer. Barn-och ungdomsombudet får ett uppdrag att under
planeringsperioden arbeta fram en plan och struktur för ett samlat barn-och
ungdomsinflytande på förvaltningen.
Föreningslivet är motorn i samhället och skapar fantastiska möjligheter för människor att få
vara del av en förening med allt vad det innebär. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta
fram en modell för dialog och samverkan med föreningslivet

Samverkan
•

Nämnden vill skapa mötesplatser där förutsättningar för samverkan skapas. Kulturkvarteret
och kultur- och fritidsfilialer är centrala i detta arbete. För nämnden är ett väl fungerade
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kulturkvarter med en aktiv och attraktiv verksamhet av absoluta vikt. Medborgarna, eleverna,
besökarna ska vara stolta över kulturkvarteret. Nämnden vill att besökare, föreningsliv och
elevantal ökar under planperioden och att besökare, föreningsliv och elever är nöjdare med
verksamhetsinnehållet än idag. För att nå detta mål ser nämnden det som prioritet att skapa
mer samverkan och dialog med aktörerna och besökarna i kulturkvartetet.
Folkhälsa
•

•

Nämndens viljeriktning är att verksamheterna ska främja besökarnas och deltagarnas
egenupplevda hälsa fysiskt såväl som psykiskt, ge stöd och hjälp till att skapa egna
förutsättningar till en bättre hälsa.
Målet är att nämnden fattar beslut om friluftsplanen under 2019 och effektuerar de delar som
rör planperioden– den kommer sätta fokus på folkhälsa genom friluftsliv

Nämndens prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturkvarteret
Bad- och friskvårdsanläggning
Ny ishall
Gröndals idrottsplats
Mötesplatser – Kultur- och fritidsfilialer
Folkets Park
Utveckling av friluftslivet
Utveckling av Södra utmarken
Gratis lovverksamheter
Sportcenter - Framtida användande av Äventyrsbadets lokaler

Allmänt
Fullmäktige har fattat beslut om flera projekt som antingen är påbörjade eller är under
utredning/projektering. De flesta av dessa projekt kommer att förutom
hyresökningar/kapitalkostnader generera driftkostnadsökningar. Vi vill göra kommunstyrelsen
uppmärksam på detta och beskriva nuläget, vad som är känt och vad som behöver utredas vidare. I
dessa vill nämnden återkomma när utredningarna är klara.
Ett växande Kalmar ställer större krav på våra verksamheter. Vi ser därför att kommunen bör se över
ett system som säkerställer verksamhetens resurser och möjlighet för att möta ett växande Kalmar. Ett
exempel skulle kunna vara att Kulturskolan får kompensation för ökat eleverunderlag likt det skolan
får. Kultur- och fritidsförvaltningen är gärna med i ett sådant arbete.
Ekonomiska konsekvenser av målsättningarna
Om utredningen om lokaler och anläggningarnas tillstånd vad gäller tillgänglighet och jämställdhet
visar att kostnadskrävande åtgärder behövs som inte ryms inom nämndens budgetram behöver
nämnden få återkomma med äskanden om resurser för att lösa eventuella brister.
Kulturkvarteret
Kulturkvarteret är den enskilt största kultursatsningen i regionen och i Kalmar kommuns historia.
Skapandet av ett sammanhängande kvarter som erbjuder ett rikt kulturutbud är en fantastisk
möjlighet. För medborgarna skapas det inom visuellt avstånd ett utbud av bibliotek, kulturskola,
föreningsliv, spontankultur och en utemiljö som binder samman helheten och inbjuder till att sitta ner
och reflektera och att verksamheten kan flytta ut i perioder. Allt för att locka in besökare i
kulturkvartetet och därmed bredda besöksgrupperna och tillgängliggöra kulturen för fler.
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Inventarier såsom hyllsystem, soffor, bord, sorteringsmaskin, kontorsmöbler mm behöver införskaffas
för ca 19,5 miljoner kr för att skapa en biblioteksmiljö som går i takt med medborgarnas förväntningar
och är ändamålsenlig för biblioteksverksamhet
Även utemiljön är av största vikt för helhetsupplevelsen. Att skapa en yta dit folk vill ta sig och vara
skapar fantastiska möjligheter för att ha låga trösklar in i kulturvärlden för de besökare som normalt
sett inte deltar i kulturevenemang av olika slag. Att skapa forum för uteteater, föreläsningar, föredrag
är en förutsättning för tillgängliggörandet och synliggörandet av kultur så inte husens fysiska form
skapar begränsningar.
Kulturkvarterets kommande driftkostnadsförändringar är inte utredda i detalj. Det finns idag en
driftkostnad i Kulturskolans nuvarande lokaler i Baronen som försvinner, men lokalytan ökar totalt
sett, varför en kostnadsökning av städ, el o vatten är väntad. En utredning om städkostnaderna i
”Guldfisken” pågår.
Utöver detta finns en förväntan om utökad verksamhet i kvarteret. Kostnaden för detta är inte utredd.
Bad och friskvådsanläggning
En utredning vad gäller den kommande driften av en ny bad och friskvårdanläggning är gjord. Den
visar på en nettokostnadsökning om 1,2 mnkr inklusive kapitalkostnader för lösinventarier men
exklusive hyresökning.

Inomhusanläggningar
Arena för inomhussporter och friidrottshall
Nämnden har anvisats 4 800 tkr för hyreskostnader för arenan. Nu byggs även en friidrotthall, varför
hyreskostnaden kommer att bli avsevärt större. Driftkostnaden för fastighetens drift och skötsel
kommer också att öka mer än förväntat då en större del än vanligt kommer att hamna på kultur och
fritidsnämnden. Kostnaden är i dagläget inte känd. Utredning pågår.
Ny arenaishall
En ny ishall med större ytor och mer publikkapacitet kommer att förutom hyran kosta mer i drift.
Främst uppvärmning, avfuktning och städkostnader blir högre. Intäkterna från träningsverksamheten
är den samma som idag. Intäkterna från matchverksamheten förväntas dock öka. Investering av
lösinventarier tillkommer. Kostnaden är i dagsläget inte känd. Utredning pågår.
Gröndalshallen
Nettodriftkostnader för en sporthall tillkommer när hallen är klar.
Investering av lösinventarier c:a 300 tkr
Sporthall Södra staden
Nettodriftkostnader för en sporthall tillkommer när hallen är klar.
Investering av lösinventarier c:a 300 tkr
Sportcenter - Framtida användande av Äventyrsbadets lokaler
Diskussion om vad Äventyrsbadets nuvarande lokaler ska användas till i framtiden behöver startas.
En fortsatt användning för idrottsändamål är mycket viktig i en växande stad där få andra centrala
tomter finns att tillgå för utveckling av idrotten.
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Utomhusanläggningar
Fotbollsarenan
Från den 1 januari 2020 kommer arenans gräsmatta samt läktare att skötas av kultur-fritid. I detta
ingår förutom personal för grönyteskötsel, kostnader för planvärme, belysning och städning av
läktare publikutrymmen m.m. Kostnaden för detta är inte helt klarlagda. Inte heller vad Kalmar FF
och andra som vill använda arenan kommer att betala i matchtaxor. Utredning pågår
Utveckling av Södra Utmarkens IP
Klubbhuset kommer förutom hyran att generera driftkostnader. Föreningarna som kommer att nyttja
huset kommer att betala hyra, men nettokostnaden är för tidigt att uttala sig om.
Bytet av konstgräsmatta ger inga nya kostnader. Förbättring av A-planen borde heller inte ge nya
kostnader. En utökning av den totala gräsytan ger däremot driftkostnadsökningar.
Genomförs en tältlösning över konstgräsmattan tillkommer kapitalkostnader för tältet samt stora
ökade driftkostnader.
Gräsplan Rockneby
Kapitalkostnader och nettodriftkostnader för en gräsplan tillkommer. Anläggningen är tänkt att nyttja
omklädningsrum i den närbelägna sporthallen. Där tillkommer också driftkostnader.
Driftformen för grässkötseln återstår dock att utredas.
Konstgräs Gröndals IP
Vid byte av underlag från gräs till konstgräs ökar kostnaden för skötsel då konstgräset används året
om. Även intäkterna ökar, men konstgräsplanernas totala intäkter förväntas inte öka i takt med
utgifterna då träningsmängden sprids på fler planer.
Gräsplan Gröndals IP
Kapitalkostnader och nettodriftkostnader tillkommer.

Övriga anläggningar
Folkets Park
Driftformerna för det blivande föreningshuset är inte utredda färdigt. Det är dock troligt att förutom
hyreshöjningen tillkommer städkostnader m.m. Utredning pågår.
Mötesplatser
Under mandatperioden ska förvaltningen arbeta för att öppna två kultur- och fritidsfilaler i
kommunen i samma anda som Smedjan i Smedby.
Det pågår ett aktivt arbete med att projektera för en mötesplats i Norrliden. Sedan tidigare har ett
behov identifierats i Södra staden. Ytterliggare platser utreds just nu.
Driftkostnadsförändringar för en mötesplats varierar beroende på de ekonomiska förutsättningar som
dagens verksamheter har. Tillkommande kostnader förutom hyran är främst ökade städkostnader för
utökade ytor.
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Mountainbikeslinga och pumptrack i Snurrom
Mountainbike, terrängcykling, bmx och pumptrack är några begrepp för det som efterfrågas av våra
invånare som vill cykla i terräng, i skogen eller på teknikträningsbanor.
Som grund för satsningar utgår vi från önskemål som löpande inkommer från allmänhet och
föreningar samt de satsningar som behöver göras för rekreation i samband med bostads- och
stadsutvecklingen i Snurrom. Anläggande av terrängcykelbanor och pumptrack ligger bra i tid med
att på ett konstruktivt sätt omhänderta massor som uppstår vid anläggande av våtmark inom
området.
Cyklestigarna anläggs utanför planlagt område i två olika skogsdungar, en i böljande tallskog och en
annan på mer kuperad skogskulle. En pumptrack placeras intill planerad pulkabacke inom det som
benämns Inspirationspark i gällande detaljplan och avser aktivitets/lekpark för den nya stadsdelen.
De olika cykelmöjligheterna ger en bredd i utbud för olika målgrupper, för barn och motionärer i alla
åldrar
Kalmar kommun uppfyller i dagsläget inte på något ställe inom kommunen den efterfrågan som finns
på markerade terrängcykelmöjligheter.
Kultur- och fritidsnämnden behöver äska ivesteringsmedel för anläggandet: 600 tkr under 2020.
Driftkostnader för skötsel tillkommer, c:a 40 tkr/år
Utveckling av friluftslivet
Under 2019 tas en plan för friluftslivet fram. Framtida kostnader för åtgärder som föreslås i den är inte
kända. Nämnden får återkomma nästa år om detta.
Gratis lovverksamheter
Staten har nu för tredje året gett Sveriges kommuner bidrag för att skapa gratis sommarlovsaktiviteter
för 6-15-åringar. Om dessa bidrag försvinner finns ett behov av att skapa egna resurser för att fortsätta
denna verksamhet.

Eventuella äskanden drift- och investeringsbudget
Ändamål

Investering

Lokal och anläggningsutredning om jämställdhet och
jämlikhet

Utredning pågår

Lokal och anläggningsutredning om tillgänglighet

Utredning pågår

Kulturkvarteret

Utredning pågår

Drift

Utredning pågår

Bad och friskvårdsanläggning

C:a 1 200 tkr/år
netto

Arena för inomhussporter och friidrottshall

Utredning pågår

Ny arenaishall

Lösinventarier
Utredning pågår

Utredning pågår

Gröndalshallen

Lösinventarier
300 tkr

Utredning pågår

Sporthall Södra staden

Lösinventarier

270 tkr/år netto
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300 tkr
Sportcenter - Framtida användande av Äventyrsbadets
lokaler

Påbörja utredning

Utanför
planperioden

Fotbollsarenan

Utredning pågår

Utredning pågår

Utveckling av Södra Utmarkens IP

Utredning pågår

Utredning pågår

Gräsplan Rockneby

Utredning pågår

Konstgräs Gröndals IP

Utredning pågår

Gräsplan Gröndals IP

Utredning pågår

Folkets Park

Lösinventarier
Utredning pågår

Utredning pågår

Mötesplatser

Utredning pågår

Utredning pågår

Mountainbikeslinga och pumptrack i Snurrom

600 tkr

40 tkr/år

Utveckling av friluftslivet

Utredning pågår

Utredning pågår

Gratis lovverksamheter

Vid uteblivet
statsbidrag
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
Portföljrapport

2019-04-30

KLP-Totalt
Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

2 225 402 263
1 623 072 408

284 703 853
31 764 086

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 510 106 116
1 654 836 494
69 079 592
7 916 032
4 241 938 234

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

3 826 005 341

2 500 Mkr

613 000 345
64 858 398
- 258 220 171
- 3 705 679
415 932 893

2 000 Mkr

Likviditet
4 000 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 500 Mkr

Aktier

3 000 Mkr

1 500 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019 1 598 431 000

1 000 Mkr
500 Mkr
04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

0 Mkr

5 000 MKr

05-31

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2019-04-30

4 500 MKr

4 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30

3 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

3 000 MKr

Avkastning

3 500 Kr

2 500 MKr

3 000 Kr
2 000 Mkr
2 500 Kr
1 500 Mkr

2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

500 Mkr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2007-12-31

2008-12-31

2005-12-31

2006-12-31

2004-12-31

2002-12-31

2003-12-31

2001-12-31

2000-12-31

1998-12-31

1999-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

37 277 709
24 576 058
1 025 904
117 561
62 997 233

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

56 820 193

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

33 049 558
24 104 328

4 228 151
471 730

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

9 103 698
963 215
- 3 834 840
- 55 033
6 177 040

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,485104899200%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 14 430,8055
04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Portföljrapport

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

40 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

20 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

103 024 992
67 921 239
2 835 308
324 906
174 106 445

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

91 339 585
66 617 511

11 685 407
1 303 728

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

157 034 863

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

10-31

0 Mkr

09-30

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 39 882,6447
08-31

Totala avsättningar 1996-2019
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,104407828700%

50 Mkr

07-31

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

06-30

25 160 034
2 662 053
- 10 598 409
- 152 096
17 071 582

05-31

Portföljrapport

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

100 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

72 327 233
47 683 141
1 990 488
228 096
122 228 958

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

64 123 659
46 767 878

8 203 574
915 263

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

110 244 096

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

17 663 245
1 868 857
- 7 440 463
- 106 777
11 984 862

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,881441258400%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 27 999,0446

60 Mkr

100 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

80 771 029
53 249 879
2 222 866
254 725
136 498 498

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

71 609 734
52 227 763

9 161 295
1 022 115

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

123 114 471

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

19 725 329
2 087 035
- 8 309 094
- 119 243
13 384 027

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,217833236300%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 31 267,7748

60 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

113 376 961
74 745 976
3 120 200
357 553
191 600 690

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

100 517 402
73 311 250

12 859 559
1 434 726

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

172 813 753

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

10-31

0 Mkr

09-30

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 43 890,0597
08-31

Totala avsättningar 1996-2019
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,516819432500%

50 Mkr

07-31

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

06-30

27 688 119
2 929 537
- 11 663 339
- 167 379
18 786 938

05-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30

150 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
Portföljrapport

2019-04-30

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

64 970 135
42 832 830
1 788 016
204 894
109 795 875

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

57 601 025
42 010 667

7 369 110
822 163

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

99 030 109
15 866 546
1 678 757
- 6 683 622
- 95 916
10 765 766

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,588342146600%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 25 150,9924

60 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31
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2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

85 212 358
56 177 911
2 345 094
268 731
144 004 094

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

75 547 313
55 099 593

9 665 044
1 078 318

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

129 884 125

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

20 809 959
2 201 794
- 8 765 984
- 125 799
14 119 970

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,394771124300%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 32 987,0851

60 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital

100 Mkr

4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
Portföljrapport

2019-04-30

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

594 570 258
391 982 058
16 362 922
1 875 075
1 004 790 313

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

527 132 295
384 458 081

67 437 963
7 523 977

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

1 200 Mkr

Aktier

900 Mkr

906 268 053
145 201 739
15 363 045
- 61 164 758
- 877 766
98 522 260

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019 620 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 23,687056671200%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 230 167,7864

600 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

300 Mkr

05-31

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30

900 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr
600 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

300 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Region Kalmar Län

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 183 774 543
780 426 494
32 578 169
3 733 227
2 000 512 434

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

1 049 507 242
765 446 443

134 267 301
14 980 050

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

1 804 357 073

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

2 000 Mkr

Aktier

1 500 Mkr

289 093 038
30 587 440
- 121 777 507
- 1 747 611
196 155 361

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019 637 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,160338588100%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 458 258,3176

1 000 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

500 Mkr

05-31

Portföljrapport

2 000 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
1 500 Mkr
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr

1 000 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

38 437 252
25 340 509
1 057 816
121 218
64 956 795

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

58 587 615

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

34 077 582
24 854 106

4 359 670
486 403

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

9 386 874
993 177
- 3 954 125
- 56 745
6 369 180

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,531299886100%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 14 879,6835
04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Portföljrapport

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

40 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

20 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 April 2019
2019-04-30

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

136 363 647
89 900 398
3 752 808
430 045
230 446 897

59,17 %
39,01 %
1,63 %
0,19 %
100,00 %

120 896 868
88 174 787

15 466 779
1 725 611

Marknadsvärde 2018-12-31
Värdeförändringar
Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Värdeändring 2019

207 850 990

Förmögenheter för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

150 Mkr

33 301 764
3 523 488
- 14 028 030
- 201 314
22 595 908

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2019
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,432584929300%

Andelskurs per 2019-04-30
4 365,4689
Antal andelar per 2019-04-30 52 788,5784

100 Mkr

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2019-04-30

07-31

0 Mkr

06-30

50 Mkr

05-31

Portföljrapport

200 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2018-05-31 - 2019-04-30
Insatt kapital
4 000 Kr

150 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
100 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

50 Mkr
1000 Kr

KLP

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Kr

05-31

2019-04-30

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Mkr

2003-02-28

500 Kr

Torsdag 2019-05-09
Sida
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