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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 4 april 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 
 
 
 

 
Föredragningslista 

Val av protokollsjusterare 
 

  

1. Information om hälsofrämjande organisation 
 
Föredragande: Anne Elgmark och Ylva Gorton, 
kommunledningskontoret 
 

  

2. Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2016 
 
Föredragande: Sara Gripstrand, kommunledningskontoret 
 
 
Genomgång av beslutsärenden 
 
_______________________ 
 
Ajournering för gruppmöten 
 
_______________________ 
 

  

3. Kalmar kommuns årsredovisning 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Annette Andersson, kommunledningskontoret 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2016 till 
kommunens revisorer för granskning. 
 
 

4. Årsredovisningar och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2016 avseende Kalmar Kommunbolag 
AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens 
ombud vid årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB 
och dotterbolagen: 
 
Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i 
enlighet med de auktoriserade revisorernas revisions-
berättelser för respektive bolag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. 
 
 

  

5. Årsrapporter 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsrapporter 2016 för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen. 
 
 

  

6. Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 - efter februari 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
ekonomirapporten 2017 – efter februari månad.  
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7. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter 
februari 2017 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av den 
ekonomiska uppföljningen efter februari 2017. 
 
 

  

8. Godkännande av Kalmarhem AB:s köp av en andel i 
Törneby solcellspark 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarhem AB:s köp av en 
andel i Törneby solcellspark. 
 
 

  

9. Ändringar i bolagsordningarna för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i 
bolagsordningarna för Kalmar Kommunbolag AB, 
Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, 
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar 
Science Park AB samt Destination Kalmar AB. 
 
 

  

10. Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Kalmar 
kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 10 i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till följande: 
”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med 
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte 
förtäras på offentlig plats enligt kartbilaga 1, annat än i 
samband med tillåten utskänkning av sådana drycker och i 
samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats. 
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Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet och Slottet 
(markerade med linjemönster i bilaga 1) får spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 volymprocent inte förtäras om 
förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och 
nykterhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i § 11 i 
de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till 
följande: 
”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom 
områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs 
polismyndighetens tillstånd. ” 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning 
i arbetsutskottet den 28 mars 2017 (se bilaga). 
 
 

11. Medborgarförslag om att de lokala ordnings-
föreskrifterna ska utökas till att gälla även på offentlig 
plats inom Varvsholmen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om tillägg i 
lokala ordningsföreskrifter så att § 14 även omfattar 
Varvsholmen. 
 
 

  

12. Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 
och Operatören 1 i Fjölebro (etapp 4), Lindsdal 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner 
 
- köpekontrakt gällande Teknikern 1 mellan Kalmar 

kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-
8207) för en köpeskilling om 2 375 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- köpekontrakt gällande Teknikern 2 mellan Kalmar 
kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-
8207) för en köpeskilling om 5 137 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- köpekontrakt gällande Operatören 1 mellan Kalmar 
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kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-
8207) för en köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 
 

13. Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, 
Snurrom 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Tranbäret 1 
och Björnbäret 1 i Snurrom, enligt kommunledningskontorets 
förslag till Värsnäs Park AB (org.nr: 559061-4656) för en 
köpeskilling om 11 608 000 kronor för Tranbäret 1 och  
9 639 200 kronor för Björnbäret 1. 
 
 

  

14. Försäljning av tomtmark för småhus på del av 
fastigheten Berga 10:2, söder om Svensknabbevägen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna 
marköverlåtelseavtal med Humana Hus Svensknabben AB 
(org nr 556972-5459). 
 
Kommunledningskontoret får sälja tio tomter för småhus på 
del av fastigheten Berga 10:2, område söder om Svensk-
nabbevägen, till Humana Hus Svensknabben AB (org nr 
556972-5459) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. totalt  
7 500 000 kronor exkl. anläggningsavgift för vatten- och 
avlopp. 
 
 

  

15. Markreservation för Eriksson och Ahlqvist AB på del av 
fastigheten Dörby 7:7, Smedby  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Dörby 7:7, 
enligt kommunledningskontorets förslag, för Eriksson och 
Ahlqvist AB (org.nr: 556795-0786).   
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 juni 2017.  
 
 

  

16. Revidering av Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade Regler för tomtkön i 
Kalmar kommun enligt kommunledningskontorets förslag. 
 
 

17. Förslag till nya gatunamn i Ljungbyholm 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna ska heta 
Havrevägen, Rapsvägen och Rybsvägen.  
 
 

  

18. Revidering av den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag 
till gallringsfrister. 
 
 

  

19. Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för 
ökad demokrati och tillväxt 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige bifaller Inger Hilmanssons (L) motion 
om Öppna data för ökad demokrati och tillväxt. 
 
 

  

20. Motion från Jonas Lövgren (M) angående 
barnäktenskap 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till att socialnämnden har de riktlinjer som behövs 
för att hantera och handlägga ärenden där barnäktenskap 
förekommer. 
 
 

  

21. Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud 
personalcykel med bruttolöneavdrag  
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets 
yttrande som svar på motionen.  
 
Serviceförvaltningens upphandlingsenhet får i uppdrag att 
teckna ramavtal med lokala cykelhandlare med syfte att ge 
personalrabatt för Kalmar kommuns anställda vid inköp av 
såväl cykel som service och tillbehör. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en skriftlig reservation i 
personalutskottet den 15 mars 2017 (se bilaga). 
 
 

22. Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
ännu inte besvarats 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som inte ännu besvarats till handlingarna. 
 
 

  

23. Yttrande över Länsstyrelsen i Kalmar läns förslag om 
bildande av naturreservat Värnanäs 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen avstyrker Länsstyrelsen i Kalmar läns 
förslag till bildande av naturreservat Värnanäs. 
 
Kommunstyrelsen förordar markägarens förslag till 
sammanhängande naturreservat i enlighet med remissvaret 
den 27 februari 2017.  
 
Kalmar kommuns principiella uppfattning är att stat och 
markägare bör komma överens om bildande av naturreservat. 
 
 

  

24. Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Kalmar län 2025 och kollektivtrafikstrategi 2050 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
som sitt och överlämnar det till Landstinget i Kalmar län som 
Kalmar kommuns svar på remissen om regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 och 
kollektivtrafikstrategi 2050. 
 
 
Jonas Lövgren (M), Rolf Wallergård (M), Kent Pettersson (L) 
och Samuel Watanen (KD) redovisade en protokolls-
anteckning i samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2017 (se 
bilaga). 
 
 

25. Yttrande över Socialdepartementets promemoria 
Nationell läkemedelslista (DS 2016:44) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till ny lag om nationell 
läkemedelslista. 
 
 

  

26. Yttrande över förslag till valkretsindelningen vid 2018 års 
val till landstingsfullmäktige 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun har inget att invända mot att Kalmar 
kommun förblir en egen valkrets vid valet till landstings-
fullmäktige år 2018. 
 
 

  

27. Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut överlämnas senare.  
 
 

  

28. Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
planutskott 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut överlämnas senare.  
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Delegationsbeslut   
- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 

remiss om avgränsningssamråd för miljöbedömning av 
nationell transportplan 2018-2029 
 

  

- Fullmakt för Bertil Dahl att avge Kalmar kommuns svar till 
Konkurrensverket 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid Patrullriks scoutläger 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid konferens Barnmorskors 
Utveckling i Småland 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid distriktsmöte för Zonta 
distrikt 21 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid årsmöte med 
Riksorganisationen för Gode män och Förvaltare 
 

  

- Försäljning av fastigheten Lingonet 1 
 

  

- Försäljning av fastigheten Dampehammar 1:82 
 

  

- Yttrande över socialförvaltningens ansökan om tillstånd över 
allmän kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Lodjuret 17 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hjortronet 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 
Konstruktören 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Haren 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ägir 8 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hobbiten 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 
33:9 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljunglid 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Klippern 4 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 
Örlogsskeppet 3 
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 

Dampehammar 1:85 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Törnrosa 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ratten 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 
16:10 
 

  

- Yttrande över Kalmar Vatten AB:s VA-arbeten 
Barlastholmen 
 

  

- Yttrande över Kalmar Energi Elnät AB:s ansökan om 
grävtillstånd på Norra vägen, Trångsundsvägen, 
Södra vägen, Ängöleden och Erik Dahlbergs väg, 
 

  

- Yttrande över Skanska Sverige AB ansökan om grävtillstånd 
om grävtillstånd för starkströmsledning Bergkristallen och 
Brandbilen 1 
 

  

- Yttrande över Rejlers ansökan om grävtillstånd för schakt för 
elkablar förstärkning av elnätet i Dörbylund och 
Rinkabyholm  
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari och februari 
2017 
 

  

- Anställningar på kommunledningskontoret februari 2017 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 14 mars, 21 mars 2017 

 
  

- Planutskottets protokoll den 14 mars 2017 
 

  

- Personalutskottets protokoll den 15 mars 2017 
 

  

- Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan 2016 
 

  

- Komplettering till medborgarförslag om transport av avliden 
 

  

- Trafikverkets beslut om vägklassificering - väg 520 Kalmar 
län 
 

  

- Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdesplan 2018 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för februari 2017 
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Protokollsanteckningar 
 
Ärende 10, Revidering av Kalmar kommuns lokala ordningsföreskrifter 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L) i arbetsutskottet den 28 
mars 2017. 
”Jag välkomnar de lättnader som gjorts i ordningsstadgarna avseende området 
var alkohol får förtäras. Att man nu kan på ett ansvarsfullt sätt kan dricka ett 
glas vin eller liknande på Kattrumpan, Rävspelet och Slottet är bra. 
Kattrumpan, Slottet och Rävspelet är alla stadsnära unika platser som ska vara 
välkomnande och tillåtande.  
 
Helst hade jag sett att åtminstone en del av stadsparken också låstes upp för 
ansvarsfull alkoholförtäring men är glad för den kompromiss som ändå 
kommit till stånd. Vi har otroligt vackra platser i vår stad som ur ett bl.a. ett 
besöksperspektiv vore värdefulla att kunna göra tillgängliga. 
 
Det är min tro och förhoppning att Kalmarborna och besökare i vår stad på ett 
bra sätt kommer att förvalta denna möjlighet så att vi i framtiden också 
kommer kunna tillgängligöra Stadsparken. De har t.ex. visat sig gå alldeles 
utmärkt att förlänga öppettiderna på krogen med mindre stök som följd trots 
intensiva debatter om hur det skulle bli precis tvärt om.” 
 
 
Ärende 24, Yttrande över remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Kalmar län 2025 och kollektivtrafikstrategi 2050 
 
Protokollsanteckning från Jonas Lövgren (M), Rolf Wallergård (M), Kent 
Pettersson (L) och Samuel Watanen (KD) i samhällsbyggnadsnämnden den 22 
mars 2017. 
 
”På grund av sent utskickad handling har vi allianspartier inte hunnit gå igenom 
och diskutera eventuella konsekvenser och möjligheter av remissens förslag. 
Därför har vi inte heller något att tillföra denna diskussion i detta skede.” 
 
 

Skriftlig reservation 
 
Ärende 21, Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud personalcykel 
med bruttolöneavdrag 

Skriftlig reservation från Carl-Henrik Sölvinger (L) i personalutskottet den  
15 mars 2017. 
”Liberalerna välkomnar i enlighet med motionens intentioner alla insatser för 
att öka cyklandet bland Kalmarbor såväl som Kalmar kommuns anställda. Vi 
vet att pendling med cykel har positiva hälsoeffekter och att få fler att välja 
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cykel eller kollektivtrafik i sina resor till och från jobbet har stora miljövinster 
för oss som kommun. En personalrabatt på cykel och tillbehör har 
förhoppningsvis en positiv effekt på cyklandet. 
 
Vi hade i första hand velat återremittera detta ärende för att få med 
erfarenheter från kommuner som beslutat om förmånen att få göra 
bruttolöneavdrag för cykelinköp. Exempelvis har Jönköping, Göteborg och 
Hammarö haft denna möjlighet. Flera andra kommuner har beslutat införa 
bruttolöneavdrag för cykel som en personalförmån däribland Växjö, Uppsala 
och Borås. 
 
I svaret på motionen uppges att förslaget inte är kostnadsneutralt och med 
kostnadsargumentet väljs möjligheten till bruttolöneavdrag bort. Detta utan att 
en uppskattad kostnad uppges. Politik är att vilja och att inte se vinster i 
personalens hälsa, miljövinster eller skillnaden för den anställde att trots rabatt 
behöva göra hela utlägget för cykeln på en gång är att bortse från viktiga 
argument för att nå så många som möjligt med ett erbjudande. Andra 
kommuner har uppenbarligen sett värdet trots en kostnad. 
 
Vi välkomnar en personalrabatt på cyklar men tror att ett erbjudande om 
bruttolöneavdrag skulle attrahera fler anställda att välja en el- eller vanlig cykel. 
Särskilt då erbjudandet om miljöbil inte varit särskilt populärt.” 
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Höjdpunkter från 
året som gått
Omställningen mot förnybar energi är i full gång! 
• Kalmar Energi öppnade en andelsägd solcellspark, och planerar tillsammans med Kalmar 

Öland Airport ytterligare en park. 
• En upphandling som gör kollektivtrafiken fossilbränslefri till mer än 90% från och med 

2017 genomfördes. Alla bussar i kommunen kommer drivas på biogas.
• Kalmars 15 första elmackar kom på plats. Nio av dem är ett samarbete mellan Kalmar  

Energi och Kalmar kommun, övriga ägs av en privat aktör.
• Förnybara bränslen upphandlades till kommunens egna tunga fordon, vilket minskar  

koldioxidutsläppen med 35%.
• Fyra nya solcellsanläggningar sattes upp på skolor och förskolor i kommunen.

Vi ser värdet av rent vatten!
• Kommunen kontrollerade ytterligare 500 enskilda avlopp. Därmed är 95% av avloppen 

undersökta.
• Under sommarens vattenbrist mobiliserade kommunen och invånarna för att spara vatten, 

och lyckades minska användningen med upp mot 20%.
• Kommunen tog beslut om att bygga ett av Sveriges bästa reningsverk.
• Storskalig teknik för att rena Östersjön från näringsämnen med hjälp av musslor testades.

På väg mot en Giftfri vardag!
• En plan för Giftfri förskola togs fram för beslut.

Ökade möjligheter att leva miljösmart!
• Antal privatresor inom dELbilspoolen fördubblades.
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Kalmar ska vara  
ledande i miljöarbetet
En god miljö är grunden för vår välfärd. I varje ögonblick av våra liv är vi helt beroende av tjänster från naturen. 
Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter. Hur vi tar hand om miljön avgör vår och 
våra barns livskvalité. Alla, inte minst kommunerna, måste ha ett aktivt miljöarbete och våga ta konkreta beslut - 
agera lokalt och tänka globalt. 

Kalmar ska vara ledande i miljöarbetet! Tack vare tidigare års insatser har vi en gedigen grund att stå på. Genom 
att ta oss an helheten och göra många grundläggande åtgärder bygger vi vår kommun på ett långsiktigt hållbart 
sätt, både i stad och på landsbygd. Renhållning, vattenförsörjning och samhällsplanering är alla miljöfrågor.

Vi ser tillbaka på 2016 års arbete för ett grönare Kalmar med stolthet. Ett beslut togs om att vi ska bygga ett av 
Sveriges bästa reningsverk. Vi såg ett genombrott för solceller, en infrastruktur för elbilar växte fram och energi-
effektiviseringen i kommunens fastigheter gick enligt plan. Arbetet med utbyggnad av kollektivtrafik och cykelnät 
fortsatte. Vi ställde höga krav på ekologiskt och skapade förutsättningar för närproducerat. Och nästa år kan vi 
glädja oss åt en i stort sett fossilfri kollektivtrafik.

En viktig del i kommunens arbete är att konkret visa på alla möjligheter vi som privatpersoner, organisationer,  
företag och myndigheter har för att varje dag göra medvetna val som gör skillnad. Digitalisering, ny miljöteknik 
och ett ekonomiskt lönsamt kretsloppstänkande kommer att göra det lättare för alla att vara miljösmarta. 

Välkommen med i miljöarbetet för vår gemensamma framtid!

Bertil Dahl, kommunalråd (V) och Anders Andersson, kommunalråd (C)
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Varför ett miljöbokslut?
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Illustration: HultbergMartens
Vill du se den i större format finns den på sista sidan.

I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön i Kalmar mår och om hur Kalmar kommun bidrar 
till att uppnå Sveriges nationella miljömål. 

Kommunens miljöarbete det gånga året beskrivs och viktiga nyckeltal redovisas. Både styrkor 
och förbättringsområden ingår. På så sätt fungerar bokslutet som ett stöd när kommunen ska 
bestämma vad som ska göras härnäst.

Alla kommunens förvaltningar och bolag 
omfattas av kommunens budget och de miljö-
mål och den inriktning som ges där. Miljö-
bokslutet innehåller dock inte en detaljerad 
beskrivning av respektive förvaltnings eller 
bolags miljöarbete. Vill du läsa mer gå gärna 
in på www.kalmar.se eller på de kommunala 
bolagens hemsidor.
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Miljömål från globala
till lokala
Miljöfrågan är global. Utsläpp av växthusgaser på andra sidan jorden 
påverkar oss här i Sverige och alla Östersjöländer bidrar till hur våra 
kuster mår. Men miljöfrågan är också lokal. Våra marker och åar 
påverkas direkt av oss som lever och verkar här i Kalmar. Och män-
niskan är helt beroende av en natur som mår bra och fungerar, bland 
annat för att få rent vatten.

År 2015 fastställde FN Agenda 2030. Den består av 17 mål som  
världen gemensamt behöver uppnå för att samhället ska bli eko- 
nomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. 

År 2020 ska Sverige lämna över ett samhälle till kommande gene-
rationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 16 nationella miljö-
kvalitetsmål visar vägen.

Länsstyrelsen samordnar det regionala miljöarbetet för att uppnå de 
nationella miljömålen. Varje år utvärderas hur långt länet har kommit.

Alla nationella miljömål utom det om ”Storslagen fjällmiljö” berör 
Kalmar kommun. Du hittar dem i miljömålsträdet. Löven blir gröna 
när tillståndet i miljön är bra, eller när kommunen gör allt som är 
möjligt att göra, för att bidra till att de nationella målen nås.

Nationellt
Ett generationsmål och  

16 miljökvalitetsmål

Regionalt
Regional samordning

Lokalt
Kommunala mål och  

konkret arbete 

Globalt
Agenda 2030 - 17 hållbarhetsmål
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Kommunens miljöarbete
Kommunen arbetar för en VÄLMÅENDE NATUR, med ett rent Östersjön och ett levande odlingslandskap. Flera 
kommunala bolag står för viktiga miljö- och samhällstjänster som vattenrening och förnybar energiproduktion. 
Att göra naturen tillgänglig för friluftsliv och rekreation bidrar till att människor mår bra.

MILJÖ I SAMHÄLLSPLANERINGEN är en förutsättning för miljösmart liv. Exempel är att underlätta för cykling, 
kollektivtrafik och elbilar samt att erbjuda smidig avfallshantering. 

Att ge HANDLINGSKOMPETENS innebär bland annat att kommunen stödjer medborgare i att leva och konsu-
mera miljömedvetet. Information och tjänster ingår, till exempel att delta i kommunens elbilspool.

MILJÖ I SKOLAN handlar om att elever i förskola och skola ska få en gedigen miljökompetens så att de rustas för 
för en vardag och ett yrkesliv där miljöfrågan blir alltmer självklar.

I kommunens uppdrag ingår att bedriva MILJÖTILLSYN. Vid tillsynsbesök kontrolleras att verksamheter med 
miljöpåverkan följer miljölagstiftningen. 

I INTERNT MILJÖARBETE ingår bland annat energieffektivisering i egna fastigheter, klimatneutrala transporter, 
minskat matsvinn, giftfri förskola och miljökrav i upphandling. 

Kommunen deltar på olika sätt i UTVECKLING & INNOVATION inom miljöområdet. Det kan handla om nya 
tekniker och affärsidéer för att förbättra vattenmiljön i havet eller pilotprojekt för bättre transportlösningar.
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Kalmar kommunkoncern är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2012. 
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Klimat

Frisk luft

Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som 
redan görs.

Klimatfrågan är vår tids största miljöutmaning. Förbränning av fossila bränslen är den 
främsta orsaken till ett förändrat klimat. En ökad användning av förnybar energi under 
2016 gjorde det tydligt att en global ekonomisk tillväxt inte måste medföra ökade kol-
dioxidutsläpp.  I november 2016 trädde Paris-avtalet i kraft, ett unikt klimatavtal som 
hittills signerats av 118  länder. 

Begränsad klimatpåverkan
Klimatet mår inte bra. SMHI:s senaste prognoser pekar på att årsmedeltemperaturen 
här i Kalmar kommer stiga med mellan 3 och 5 grader  till år 2100. Lövet är ändå gult 
eftersom att kommunen ligger långt fram i klimatarbetet. Det beror dels på att regionen 
var tidigt ute med att sätta målet om ”Fossilbränslefritt 2030” och dels på bra styrning 
och engagemang i kommunens verksamheter. 

Frisk luft
Luftkvalitén i Kalmar är generellt god. Innehållet av partiklar i luften mäts regelbundet. 
Längs tungt trafikerade vägar är luften sämre, på grund av bilarnas utsläpp och slitage 
mellan däck och vägbana. En annan källa till partikelutsläpp är vedeldning i pannor 
och kaminer. Via tillsyn ser kommunen till att tillverkande företag inte släpper ut mer 
luftföroreningar än tillåtet. 

Begränsad 

klimatpåverkan

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Skyddande 

ozonskikt

Inget ytterligare arbete 
krävs utöver det som 
redan görs.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Skyddande ozonskikt
En global överenskommelse från 1989 om att stoppa ozonnedbrytande utsläpp har gjort 
att ozonskiktet nu håller på att återskapas. Kommunens tillsyn av köldmedia bidrar till 
att nå det nationella miljömålet.

God bebyggd miljö
Hur vår bebyggda miljö är utformad påverkar klimatet. Och ett förändrat klimat med 
extremväder och havsytehöjning påverkar hur och var man kan bygga framöver. Kalmar 
kommun arbetar med att få in miljöaspekterna i samhällsplaneringen, men en del åter-
står bland annat inom klimatanpassning. Därför är lövet gult.
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Fossilbränslefri kommun 2030
År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefri. Koldioxidutsläpp utanför kom-
munens gränser, till exempel från produktion av de varor vi köper, omfattas inte. Mellan 1990 och 2012 
minskade koldioxidutsläppen med 34 % främst till följd av övergången till förnybar energiproduktion. 

Slutar slösa med energi
Kalmar kommun driver ett av Sveriges största energieffektiviseringsprojekt i kommunala byggnader. Målet är 
att mellan år 2010 och 2017 minska energianvändningen med minst 20 %. Vid 2016 års slut hade cirka 800 
åtgärder genomförts på 71 av 74 fastigheter. Arbetet fortsätter under 2017. Vid egen nybyggnation ställs alltid 
krav på minst 20% lägre energibehov än vad Boverkets byggregler säger. 2016 års utvärderingar visar att målet 
nås. Kalmarhem uppnådde under 2016 målet om 20% effektivare energianvändning jämfört med 2007, utan att 
minska bekvämligheten för hyresgästerna. Energin som produceras av Kalmar Energi är fossilfri. 

Klimat- och energirådgivning
Under 2016 års miljötillsyn lades extra fokus på energieffektivisering. Företagen fick bland annat ta reda på hur 
mycket energi de i nuläget använde för uppvärmning och belysning. Många förbättringsförslag kom fram. Kom-
munens klimat- och energirådgivare genomförde ett hundratal rådgivningar under 2016.

Nya elmackar
Det ska vara enkelt att ladda sin elbil i Kalmar. Under hösten 2016 invigde Kalmar Energi och Kalmar kommun 
nio elmackar med totalt 18 stycken publika laddplatser. Fyra är så kallade snabbladdare där bilen laddas nästan 
fullt på mellan 20 och 60 minuter. I två av KIFAB:s parkeringsgarage erbjuds från och med 2016 laddmöjlig-
het för elbilar. Kalmarhem installerade 24 laddplatser under året. I slutet av 2016 fanns 38 elbilar i kommunens 
verksamhet, som laddas med förnybar energi.

Kollektivtrafik och bilpool för alla
Ett av kommunens mål är att resandet med kollektivtrafik årligen ska öka. Under 2016 ökade resandet i stads-
trafiken med 7%, i landsbygdstrafiken med 12% och med skolskjutstrafiken med 14%. För att göra det enklare 
för de kommuninvånare som inte vill äga en bil erbjuder kommunen privatpersoner att vara med i den så kallade 
”dELbilspoolen”. Bilpoolen, som startade 2013, fick ordentligt genomslag under året. 1300 resor gjordes av kom-
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Sol och vind 
Nio solcellsanläggningar finns nu på kommunens egna fastigheter, vara fyra byggdes under 2016. Målet är 25 
stycken till 2018. Kalmar Energi invigde 4000 kvadratmeter solceller på taket till ett kostall på Nöbble gård, där 
ett hundratal privatpersoner och sju verksamheter gick in som andelsägare. Kalmar Energi och Kalmar Öland 
Airport började planera för en andelsägd solcellspark som med sina 20 000 kvadratmeter kan bli Sveriges största. 
KIFAB har en ny solcellsanläggning och helt fossilbränslefri fastighetsdrift. Kalmarhem installerade sin tredje 
solfångaranläggning under året. I kommunen som helhet finns ett tjugotal vindkraftverk, varav ett kommunägt. 
Tillstånd finns för att bygga ytterligare sexton.

2016 togs en solkarta fram som visar vilka tak i kommu-
nen som är väl lämpade för solceller. 

munens medarbetare, vilket är en dubblering jämfört med året innan. Teslan som introducerades i slutet av 2015, 
och är den första av sitt slag i en bilpool, användes flitigt. Privatpersoner och företag som inte är medaktörer i 
dELbilspoolen fördubblade sin användning och stod för hälften av körd sträcka.

Antalet resor med delbilspoolens bilar ökade stort under 
2016. Foto: Thomas Eidrup

Förnybart resande
Transporter och resor är den största kvarvarande utmaningen för att bli kvitt de fossila bränslena. Under 2017 
är planen att 5 % biobränsle ska blandas in i flygbränslet på Kalmar-Öland Airport, med målet helt förnybart 
till 2030. Kollektivtrafiken i länet kommer att bli fossilfri till 93% under 2017, med biogas som drivmedel för 
ungefär hälften av resorna. 
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Klimatneutrala transporter
Kommunens mål är att alla samhällsbetalda personresor 
och godstransporter ska vara klimatneutrala 2020. Som 
stöd finns åtgärdslistan Färdplan 2020. Antalet biogasbilar 
och elbilar i kommunens verksamhet mer än fördubblades 
under 2016. Trots det är 60% av bränslet i kommunens 
bilar fortfarande diesel. Under 2016 skrevs avtal om 100% 
HVO, en förnybar diesel gjord på främst slaktavfall, som 
till att börja med ska användas av 20 av kommunens egna 
tunga fordon. Detta innebar 35% minskning av kom-
munens koldioxidutsläpp. Upphandlingskrav ställdes på 
25% förnybart bränsle för entreprenörer av tunga fordon. 
Två tredjedelar av KIFAB:s fordon är fossilbränslefria, med 
målet att nå 100 % under 2017.

Cykelinfrastrukturen utvecklas
Kalmarborna ska enkelt ta sig fram på cykel. Arbetet med att bygga ut och förfina cykelvägnätet fortsatte under 
året. Cykelvägvisningen utvidgades till Smedby, fler cykelparkeringar vid busshållplatser byggdes och nya cykel-
pumpar installerades. Kampanjer, t.ex. utdelning av cykelkartor och cykellysen, genomfördes. Ett av kommunens 
mål är att cykeltrafiken ska öka varje år. Mellan 2012 och 2015 ökade cyklingen med 26%. Under 2016 notera-
des en svag minskning jämfört med året innan. Via den årliga tävlingen ”Hälsopendlarna” uppmuntrades kom-
munens medarbetare att välja andra färdmedel än bil till arbetet. 218 personer deltog. 

Framåtblick
• Fortsätta fasa ut fossila bränslen i kommunens egen verksamhet
• Få kommunens leverantörer att successivt gå över till förnybara bränslen
• Förstudie om hur cykling till det nya universitetet ska fungera
• Revidering av kommunens vindkraftsplan

TEMA SKOLA 
Läs om arbetet
med minskat  

matsvinn
sidan 32

Diesel

El

Biogas

Etanol

Typ av bil

Kalmar kommuns bilar 2016
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• Se över upphandlingspolicyn, bland annat avseende miljö och klimat

”Övergången till 
förnybar diesel i 
våra egna lastbilar 
minskar kommu-
nens koldioxidut-
släpp med 35%.”

TEMA SKOLA: Läs på sidan xx om hur 
skolorna i Kalmar kommun jobbar 
med minskat matsvinn.
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Idag finns det runt 145 000 kemikalier registrerade i världen. Vissa används som de 
är medan andra finns dolda inuti varor. Många ämnen påverkar miljön, till exempel 
antibakteriella och vattenavstötande ämnen. I nuläget saknas en hel del kunskap om 
hur människors hälsa påverkas, framförallt när ämnena kombineras med varandra. 

Giftfri miljö
Generellt minskar spridningen av föroreningar i naturen. Samtidigt ökar användning-
en av potentiellt farliga ämnen. Kalmar kommun arbetar med tillsyn och sanering av 
förorenad mark enligt en tydlig plan. Under 2016 togs en plan för giftfri förskola och 
skola fram. För att nå en giftfri miljö behövs mer arbete, exempelvis större grepp om 
giftfri vardag och vassare miljökrav i byggnation. Därför är lövet gult. 

Miljögifter

Giftfri miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Inga gifter i vår vardag eller i vår natur
På väg mot en giftfri förskola och skola
Barn och unga är extra känsliga för farliga ämnen. 2014 startade Kalmar kommun ett arbete för att se till att göra 
förskole- och skolmiljöer fria från farliga ämnen. Under 2016 togs ett förslag på handlingsplan fram. Där ingår 
åtgärder kopplat till bland annat byggnation, livsmedel, städning och upphandling av leksaker och möbler. Nyck-
elpersoner inom förskola- och skola utbildades under året. 30 % av frukten i skola och förskola var ekologisk, 
vilket innebär att målet på 40% inte nås. 

Markföroreningar åtgärdas
Förorenad mark är en av samhällets stora miljöskulder. I Kalmar kommun finns drygt 700 misstänkta områden, 
varav kommunen ansvarar för cirka 150. Ett systematiskt åtgärdsarbete pågår. Konkret sanering genomfördes un-
der 2016, bl.a. på Vassmolösa ångsåg, som tillsammans med Gasverket och Tegelviksdeponin har högst riskklass. 
När kommunen ska sälja mark undersöks om föroreningar finns, och om nödvändigt så saneras området. 

Kontroll av att lagen följs 
I kommunens ansvar ingår att kontrollera att lagstiftningen som rör farliga ämnen följs. Det handlar bland annat 
om att förbjudna ämnen inte släpps ut och att bekämpningsmedel används på rätt sätt. Även konsument- 
produkter följs upp. Under 2016 hittades förbjudna ämnen i barnsmink, vilket gjorde att leverantörerna fick ta 
bort produkterna.

Framåtblick
• Planen för giftfri förskola ska genomföras 
• Systemet Sunda Hus kommer att användas vid nybyggnation av Djurängsskolan
• Regional samverkan för ”Giftfri vardag”
• Genomgång av kommunens upphandlingspolicy och höjd ambitionsnivå när det gäller farliga  

ämnen i varor
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Vatten
Rent och giftfritt vatten är mycket viktigt för Kalmars attraktivitet, för turism, idrott 
och livskvalitet. Samtidigt är Östersjön ett av världens mest förorenade hav. När det går 
att mäta och se att kommunen tar hand om den negativa påverkan som skapats, kan 
löven bli gröna. Dit är det ännu en bit kvar.

Bara naturlig försurning
Försurningen i Kalmars vattendrag har minskat tack vare det kalkningsprogram som 
kommunerna kring Kalmarsund jobbar efter. Kalkningen är en förutsättning för att 
hålla försurningen under kontroll. 

Ingen övergödning
Vattnet i Kalmarsund är påverkat av övergödning. All extra näring orsakar bland annat 
syrebrist och algblomning. Kommunen arbetar systematiskt för att förbättra tillståndet, 
både med att hålla kvar näringen på land och med att ta upp den ur havet. 

Levande sjöar och vattendrag
Kommun, markägare och ideella aktörer samarbetar för att förbättra livsmiljön i sjöar 
och vattendrag. 2016 togs ett antal vandringshinder bort i åar och lekplatser för fisk 
återskapades. Åtgärder för att få näringsämnen att stanna på land genomfördes.

Grundvatten av god kvalité
Det kommunala dricksvattnet i Kalmar är av god kvalitét. Privata brunnar är mer 
utsatta, och kvaliteten kan därför variera. Under vattenbristen sommaren 2016 blev det 
tydligt att vi behöver hushålla bättre med grundvattnet. Kommunen arbetar för att den 
framtida vattenförsörjningen ska vara stabil och säker. 
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Myllrande våtmarker 
Våtmarker bidrar till biologisk mångfald, eftersom de är hem åt många djur och 
växter samtidigt som de minskar övergödningen. 2016 uppdaterades skötselplanen 
för Kalmar Dämme, den största och viktigaste av kommunens våtmarker.

God bebyggd miljö
Kommunen planerar samhället så att så många som möjligt ska få glädje av havet. 
Rening av dagvatten och anpassning till ett förändrat klimat är viktigt när kommu-
nen planerar för bebyggelse och trafik. Under 2016 antogs en ny plan för vatten och 
avlopp. En klimatanpassningsplan ska antas 2018.

Ett rikt växt- och djurliv
Växt- och djurlivet i Östersjön är hotat. På flera ställen är havsbotten död. Över-
gödning och utsläpp av farliga ämnen är utmaningar som behöver lösas. Torka och 
vattenbrist påverkar växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Kommunen behöver 
ökad kunskap för att veta vad mer som behöver göras.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
De stora problemen i Östersjön är övergödning, miljögifter och ett för litet fisk-
bestånd. För att få ett hav i balans måste alla miljömål kopplat till vatten uppfyllas.
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Med sikte på god vattenstatus
Ett av Kalmar kommuns övergripande mål är att vattendragen och Kalmarsund successivt ska uppnå god status, 
det vill säga rent vatten där växter och djur trivs. Vattenmyndigheten konstaterade år 2015 att statusen i Kalmar-
sund och i de flesta vattendrag i kommunen behöver bli bättre. Nya lösningar för vattenförsörjning behövs inom 
en snar framtid. 

Stoppa näringsämnen
För att minska övergödningen behöver näringsämnena kväve och fosfor stoppas innan de via utsläpp från exem-
pelvis avlopp, dagvatten och gödsling hamnar i vattendragen. Årlig miljötillsyn som bland annat riktar in sig på 
gödselhantering och andra utsläppskällor för näringsämnen genomförs. Under 2016 antogs en plan för vatten 
och avlopp med tydliga mål och åtgärder. Över 500 enskilda avlopp kontrollerades, och nästan 200 tillstånd för 
att bygga om eller bygga nytt avlopp beviljades. Kommunen har kontrollerat 95% av de enskilda avloppen.
 
Ideellt arbete för bättre vatten
Sedan 2010 har Kalmar kommun och tre lokala ideella vattenråd arbetat gemensamt för bättre vattenstatus. 2016 
kartlades flera vattendrag och en plan med ett 60-tal förbättringsåtgärder togs fram. Diken och dammar anlades 
för att minska läckage av näringsämnen, bland annat i Slakmöre. I kustområden rensades vikar från vass. I Snärje-
bäcken förbättrades lekplatser för fisk och vandringshinder togs bort, vilket gav effekt på öringsbeståndet. 
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Kalmarsund – en näringsgruva för framtidens företag
För att komma tillrätta med övergödningen behöver näringsämnen också tas upp ur havet. Sedan 2009 har 
kommunen odlat musslor för detta syfte. 2017 ska musslorna skördas och förhoppningsvis kunna användas till 
djurfoder. Nytt för 2016 är att kommunen ingår i EU-projektet Baltic Blue Growth. Där ska ny teknik och nya 
idéer för musselodling testas, med syfte att stärka lokal livsmedelsförsörjning, skapa arbetstillfällen och samtidigt 
rena Kalmarsund. Även möjligheten att driva fiskodling på land, s.k. RAS-odling undersöktes under året.

Kalmarsundskommissionen - förebild och pionjär
Kalmarsundskommissionen (KSK) samlar alla kustkommuner i länet med syfte att tillsammans göra de åtgärder 
som ger störst effekt för havet. Under 2016 blev det tydligt att Kalmar kommun och KSK är pionjärer, eftersom 
den internationella organisationen Race for the Baltic utsåg KSK till förebilder. Arbete pågår med att beräkna hur 
mycket näringsämnen de planerade åtgärderna kommer kunna fånga upp.

Renare vatten med Kalmarsundsverket 
Ett effektivt avloppsreningsverk är viktigt för att uppnå god vattenstatus. Arbetet med det nya Kalmarsundsver-
ket, som beräknas stå färdigt om cirka 6 år, är i full gång. Under 2016 kördes pilotförsök för avancerad rening 
som kan ge ytterligare reduktion av bland annat näringsämnen, mikroplaster och bakterier. Verket planeras så att 
fler reningssteg ska kunna byggas i framtiden i takt med att tekniken utvecklas, till exempel för att ta bort läke-
medelsrester. Även möjligheten till återanvändning av renat avloppsvattnet undersöks. 
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Kritiskt läge för vattenförsörjningen
Hösten och vintern 2015-2016 föll ovanligt lite regn. Grundvattennivåerna i regionen sjönk till historiskt låga 
nivåer. Bevattningsförbud infördes, vilket gjorde att vatten från dämmen användes för att vattna planteringar 
och fotbollsplaner. Tack vare samarbete och sparsamhet löstes den akuta situationen, men hur växt- och djurlivet 
i vattendragen påverkades är oklart. För att få större marginaler vid vattenbrist anslöt Kalmar Vatten 2016 fler 
brunnar till sitt system. 2017 ska en utredning för att säkra framtida vattenförsörjning starta. 

Framåtblick
• Skörd av musslor i odlingarna i Hagby och Byxelkrok samt utvärdering av teknik och affärsidé
• Via projektet Race for the Baltic ta fram verktyg för att kunna utvärdera åtgärder mot övergödning
• Tätare dialog med markägare och jordbrukare om hur läckage av näringsämnen kan minimeras
• Informationskampanj ”Giftfria trädgårdar”
• Ta fram en plan för vattenförsörjning 
• Testa ny teknik för vattenrening och återanvändning av avloppsvatten
• Prioritera åtgärder för rening av dagvatten

TEMA SKOLA 
Läs om projekt  

Vattendetektiver  
på sidan 32
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Lite eller inget 
arbete pågår – 
mycket arbete krävs.

De gröna näringarna sysselsätter nästan niotusen personer i Kalmar län. En fjärdedel 
av Sveriges kyckling och mer än en tiondel av mjölken, äggen och nötköttet produce-
ras här. Jordbruket är beroende av en natur som fungerar, utan försurning och miljö-
gifter, och med många pollinerare. Många växter och djur är beroende av att marken 
är betad och att träd får bli gamla och ihåliga. Mer arbete krävs för att nedanstående 
löv ska bli gröna.

Ett rikt odlingslandskap 
Århundraden av brukande av mark har format naturen i Kalmar. Lantbruket är 
livskraftigt och det finns fortfarande relativt gott om naturbetesmarker och bevarade 
kulturmiljöer. Det gör odlingslandskapet rikt och bidrar till växt- och djurlivet. Det 
finns dock tecken på att de mindre lantbruken blir färre, vilket gör att värdefulla mar-
ker riskerar att växa igen. 

Levande skog
Det saknas en samlad bild av de biologiska värden som finns i skogen i Kalmar. 
Risken finns att skogsområden med höga naturvärden är för små för att de djur och 
växter som lever där ska klara sig på lång sikt. I kommunens egen skog är skogsbruket 
miljöcertifierat och där tas större naturvårdshänsyn än vad som krävs. Samtidigt finns 
ett stort exploateringstryck som kan innebära att värdefulla skogsmiljöer påverkas.
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Ett rikt växt- och djurliv
I Kalmar finns några av de mest värdefulla områdena i landet när det gäller
ekmiljöer, sandiga marker och strandängar. Klimatförändringarna kommer med stor 
sannolikhet påverka dessa miljöer och de många hotade arter som lever här. Ett större 
systemtänk och mer åtgärder behövs för att kommunen ska veta hur ett rikt växt- och 
djurliv ska främjas. Kommunen har ett direkt ansvar för att bevara dessa miljöer på 
egen mark. 
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Bruka och vårda långsiktigt hållbart
Levande landsbygd
En levande landsbygd med ett aktivt jordbruk är en förutsättning för att nå målet om ett rikt odlingslandskap. 
För att det ska fungera ännu bättre att bo och driva verksamhet på landsbygden arbetade kommunen under 2016 
med belysning, service och bredbandsutbyggnad. Bland annat fick byalag bidrag till förstudier för fiber, och 
utbyggnad är nu på gång i sex områden. Företagare med nya affärsidéer som bidrar till levande landsbygd, t.ex. 
turism och friluftsliv, kan få rådgivning och stöd. 

Ekologisk och närproducerad mat
Kalmar kommun har som mål att 70 % av all mat i offentlig verksamhet ska vara ekologisk eller närproducerad år 
2020. Resultatet för 2016 blev 62%. 32% var ekologisk. Krav på svenskt djurskydd ställs för kött, ägg och mjölk. 
I Kalmar är andelen ekologisk odling och livsmedelsproduktion jämförelsevis låg, motsvarande 10 % av marken. 
Växt- och djurlivet skulle gynnas om denna andel ökade. Sedan 2009 har dock ytan ökat med 60%, och kurvan 
pekar fortsatt uppåt. Under året togs ett beslut att palmolja, som främst produceras i Asien och har stor miljö-
påverkan, ska minimeras i kommunens verksamhet. Köken arbetar med säsongsanpassade menyer, vilket gynnar 
miljön på flera sätt. 

400 personer deltog i 2016 års hållbarhetssafari på temat ”Maten i kretsloppet”.
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Naturvård gynnar människor och miljö
Att vistas i naturen är bra för människors hälsa och välmående. I kommunen som helhet finns tio naturreservat 
och ett flertal mindre skyddade områden. Kalmar kommun äger ca 1800 hektar skog. I mer än 10% av skogen 
arbetar kommunen aktivt med naturvård, bland annat i gammal ekskog som är hem åt många rödlistade arter. 
Inga naturreservat finns på kommunal mark. Naturbetesmarker är viktiga att bevara för att skydda den biologiska 
mångfalden i Sverige. Kommunen har inga egna betesdjur, men arrenderar ut betesmark.

Framåtblick
• En friluftsutvecklare ska anställas och en friluftsplan tas fram
• Länsstyrelsens arbete om grön infrastruktur kan bli ett viktigt stöd för den kommunala planeringen
• Fortsatt fiberutbyggnad i hela kommunen
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God 
bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Säker 

strålmiljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

För en kommun omfattar ”God bebyggd miljö” allt från kollektivtrafik till kultur-
värden, från hälsa och säkerhet till hushållning med naturresurser, från lättillgängliga 
naturområden till energisystem. Kort och gott hur samhället behöver vara planerat och 
fungera för att vi ska nå en hållbar utveckling. 

God bebyggd miljö 
Kalmar kommun kan påverka den bebyggda miljön, och har därmed ett stort ansvar. 
Arbete behöver ske inom exploatering av mark, planarbete, hantering av dagvatten och 
avlopp och resursförbrukning. Lövet är gult för att det är en bit kvar innan den bebygg-
da miljön kan anses vara långsiktigt ekologiskt hållbar.

Säker strålmiljö 
Kommunen arbetar systematiskt med att se till att invånarna i Kalmar skyddas från 
strålning. Lövet är gult, eftersom hudcancer orsakat av UV-strålning fortsätter öka i 
Kalmar, på samma sätt som i övriga landet. Kommunen skulle kunna göra mer kopplat 
till solning, till exempel informationsinsatser om solskydd och se över skuggning i  
offentliga miljöer.

God bebyggd miljö

Visionsbilder: Nyréns Arkitektkontor
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Planering för ett miljösmart samhälle
Förtätning ger kompletta områden
Kalmar växer med rekordfart. När helt nya områden byggs har kommunen stora möjligheter att planera miljö-
smart. Översiktsplanen som antogs 2014 pekar ut ett antal stråk där staden ska förtätas. På så sätt kan kompletta 
bostadsområden stärkas och skapas, där det är nära till service och enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. De 
fördjupade översiktsplaner som finns för Norrliden, Kvarnholmen och Södra staden ska se till att det blir ett bra 
samspel mellan bebyggelse, grönstruktur och trafik. Även på landsbygden strävar kommunen efter att förtäta 
samhällen.

Möjlighet att leva hållbart
Att leva ett liv som inte skadar miljön är viktigt för många människor, och något som kommunen kan skapa möj-
ligheter för. Digital infrastruktur minskar behovet av att resa. 2015 hade två tredjedelar av hushållen i kommunen 
tillgång till bredband via fiber. Arbete pågår med att digitalisera kommunens tjänster. Enkel och smidig källsor-
tering är en prioriterad fråga. 2016 sorterade 61% sitt matavfall i KSRR:s gröna påse . Flera underjordsbehållare 
för avfall byggdes under året, som gör hanteringen fräschare. Kommunen är delaktig i utbyggnad av elmackar och 
har stöttat lokal biogasutveckling som lett till två tankställen. En undersökning från 2016 visar att en tredjedel av 
kommuninvånarna ger höga betyg till kommunens insatser för att de ska kunna leva miljövänligt.
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Nya riktlinjer för parkering
2016 antogs nya parkeringsriktlinjer, som säger att Kalmar ska vara tillgängligt för alla. Goda möjligheter till 
gång-, cykel-och kollektivtrafik ska finnas. Vid nybyggnation kan antal parkeringsplatser minskas om den som 
bygger skapar förutsättningar för att resa på annat sätt än med egen bil, till exempel via en bilpool eller genom 
god tillgång till kollektivtrafik. 

Nära till ett grönområde
Under 2016 startade ett arbete för att utveckla det gröna stråk som knyter ihop Norrliden och Berga centrum. En 
park anlades och fler planeras, med syfte att förbättra den gröna miljön och göra den mer tillgänglig. Även trygg-
het och hälsa ingår. En mätning från hösten 2016 visar att två tredjedelar av invånarna i kommunen ger höga 
betyg på tillgången till parker, grönområden och natur.

Säker miljö för hälsan
Medarbetare med kunskap om miljö och hälsa är nära involverade i planarbetet, för att se till att frågorna fångas 
upp tidigt i processen så att inte problem dyker upp längre fram. Varje år genomför kommunens hälsoskydds-
inspektörer tillsynsbesök på skolor, förskolor, bassänger och verksamheter med höga hygienkrav, till exempel 
tatuerare. Under 2016 besöktes även alla migrationsboenden. Ett projekt för tillsyn i hyresfastigheter påbörjades 
och fortsätter under 2017. 

Koll på strålning
Övervakning av strålning i den bebyggda miljön görs på olika sätt. Vid planering av bostäder, förskolor och 
skolor tas hänsyn till elektromagnetiska fält enligt en försiktighetsprincip. Kontinuerliga mätningar görs på olika 
ställen i kommunen, för att bevaka nivån på radioaktiv strålning. Kalmars rullstensåsar är riskområden för mark-
radon. Privatpersoner erbjuds gratis radonmätning i bostaden, både i luft och i vatten. Negativt är att hudcancer, 
som orsakas av UV-strålning, ökar. Det fåtal solarier som finns i Kalmar får tillsyn regelbundet. 

Framåtblick
• En klimatanpassningsplan ska vara klar 2018 
• Se över arbetet med tätortsnära natur och uppdatera grönstrukturplanen
• Information om solskydd på förskolor och skolor

TEMA SKOLA 
Läs om Grön Flagg 

på sidan 32
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Tema: Miljö i skolan
Miljökompetens hos framtidens vuxna
En av kommunens viktigaste miljöfrågor är att ge alla i Kalmars förskolor och grundskolor gedigen 
miljökunskap. Barn och ungdomar ska få en god förståelse för hur vår planet fungerar, och inte minst 
rustas för en framtid där både yrkesliv och privatliv ställer höga krav på miljökompetens. För att under-
lätta för lärare i grundskolan att på ett naturligt sätt få in miljö och hållbar utveckling i undervisningen 
togs pedagogiska planeringar för undervisningen fram under 2016. Materialet sträcker sig från årskurs 
1-9 och är sammanställt i fyra ämnesövergripande arbetsområden – Konsumtion, Livsstil och hälsa, 
Energi och teknikutveckling samt Grundläggande värden. 

Vattendetektiver
Närmare 500 elever i årskurs 1-6 från Kalmar och Nybro fick under 2016 på ett lekfullt sätt lära sig mer 
om vatten. Inom projektet Vattendetektiver erbjöds exkursioner och uteklassrum samt fortbildning, 
handledning och material för pedagoger. Projektet, som skett i samverkan med lokala vattenråd, fort-
sätter 2017 och 2018. 

Inget slöseri med mat
Steg ett i allt miljöarbete är att sluta slösa. Kalmar kommun har arbetat systematiskt för minskat mat-
svinn sedan 2013. Två gånger per år mäts matrester från tallrikarna i skolorna och den som slänger 
minst får pris. Vinnare 2016 blev Tvärskogsskolan. På Vasaskolan finns en våg som direkt talar om hur 
mycket som åkte i soporna. Svinn vid tillagning minimeras tack vare att köken får information om hur 
många barn som är borta. Många förskolor gick över till buffé för att minska svinn från uppläggnings-
fat. Svinnet minskade något under 2016.

Grön Flagg
Ett tjugotal skolor och förskolor i Kalmar är certifierade enligt Grön Flagg. För att få bli certifierad ska 
tre områden väljas, t.ex. Klimat och energi, Konsumtion eller Kretslopp. Barnens och elevernas idéer 
och intressen ska styra arbetet. Skolan eller förskolan ska redovisa sitt arbete till Håll Sverige Rent, som 
håller i certifieringen. Sedan får flaggan hissas! 

TEMA SKOLA
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TEMA SKOLA
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Foto: Jan Magnusson
Layout: Kommunikationsenheten
Tryck: Infoservice AB (certifierade enligt FR2000). Pappret uppfyller EU Eco label. 

Vill du veta mer?

Sara Gripstrand  
0480-45 00 89  
sara.gripstrand@kalmar.se

Tack för att du läst Kalmar kommuns miljöbokslut!

Karin Löfström 
0480-45 01 65 
karin.lofstrom_1@kalmar.se

Läs mer om miljöarbetet i Kalmar kommun på:  
www.kalmar.se och de kommunala bolagens hemsidor.

Vill du veta mer om miljön i Kalmar län gå in på:
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om 
kommunens övergripande miljöarbete, kontakta strategerna för 
ekologisk hållbarhet:
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Kalmar kommuns årsredovisning 2016 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2016 till kommunens revisorer 
för granskning. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2016. Årets resultat för kommunen uppgår till 166,7 miljoner kronor. Vid av-
stämning mot kommunlagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 
162,7 miljoner kronor. Efter reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 
med 127,1 miljoner kronor uppgår årets balanskravsresultat till 35,6 miljoner 
kronor. 
 
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt infly-
tande över – redovisas ett resultat på 272,1 miljoner kronor. 
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Femårsöversikt, kommunen

Femårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012

Folkmängd, den 31/12 66 571 65 704 64 676 63 887 63 671

Utdebitering* 33:18 33:18 32:68 32:68 32:68

varav kommunen** 21:81 21:81 21:81 21:81 21:81

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr 3 548,7 3 337,3 3 199,8 3 134,0 3 003,3

Skatteintäkter och kommunal utjämning per 

invånare i kr

53 307 50 793 49 474 49 055 47 169

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr 51 012 50 018 49 525 48 204 45 056

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och 

kommunal utjämning (nettokostnadsandel)

95,3 98,1 99,9 98,2 95,8

Årets resultat i mnkr 166,7 62,5 2,5 57,3 125,8

Investeringar i mnkr (netto) 442,6 335,7 276,8 343,5 296,5

Pensionsåtaganden i mnkr 1 584,4 1 635,5 1 651,5 1 625,4 1 508,9

Låneskuld i mnkr 758,7 1 005,0 705,2 720,2 687,2

Totala tillgångar i mnkr 3 600,2 3 495,4 3 116,6 3 098,6 3 060,8

Eget kapital i mnkr 1 771,9 1 605,2 1 542,7 1 540,3 1 483,1

Soliditet exkl pensionsskuld i procent 49,2 45,9 49,5 49,7 48,5

Soliditet inkl pensionsskuld i procent 11,3 5,2 2,0 2,8 3,3

Likviditet i procent 45,6 75,9 41,2 75,5 99,7

Antal årsarbetare 5 106 4 977 4 870 4 795 4 592

*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift

** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.
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2016 blev ett riktigt bra år för vår kom-
mun. 

• Vi ökade med 867 personer. Det är den 
näst högsta befolkningsökningen sedan 
1970.
• Vi fortsatte ha lägre arbetslösheten än 
våra jämförelsekommuner och lägre än 
riket.
• Bokslutet blev det bästa någonsin med 
166 miljoner.
• Regeringen beslutade att omlokalisera 
eHälsomyndigheten till Kalmar. 
• I januari tog statsministern spadtaget 
till Linnéuniversitetet.
• Över 1000 bostäder påbörjades. 
• Den kommunala verksamheten får 
högt betyg.
• För andra året i rad blev vi Årets som-
marstad. 

Årets goda resultat uppgick till 166 mnkr. 
Även de kommunala bolagen uppvisar 
ett bra resultat på 110 mnkr. Under året 
minskade vi våra långfristiga skulder med 
250 mnkr. Vår soliditet förstärktes och 
vi finansierade 442 mnkr i investeringar 
utan att låna en krona. 

Under de senaste fem åren har vi inves-
terat för 1 374 mnkr, av detta har endast 
150 mnkr finansierats med lån. Kalmar 
behöver ha en stark ekonomi. De kom-
mande åren ökar utmaningarna i hela 
kommunsektorn. Andelen äldre och barn 
blir fler, investeringsbehovet ökar kraf-
tigt. Då är det viktigt att i grunden ha en 
stabil ekonomi. 

Under 2015 ökade Kalmar sin befolkning 
med drygt 1 000 personer vilket innebar 
nytt rekord gällande befolkningsökning. 
Under 2016 blev ökningen 867 personer. 
Vi ligger därmed långt över målet om att 
öka en procent årligen. Hela kommunen 
växer tack vare en medveten politik. Vi 
investerar och satsar i hela Kalmar.
 
Bostadsproduktionen är en av landets 
allra viktigaste frågor. I stora delar av 
Sverige råder det bostadsbrist idag. Be-
folkningsökning och bostadsbyggande 
har ett väldigt starkt samband. I Kalmar 
har bostadsbyggandet nu tagit ordentlig 
fart efter att ha släpat efter ett antal år. 
Under 2016 var över 1 000 bostäder i 
produktion. Hälften är hyresrätter. Idag 
är Kalmar är en av de kommuner där det 
byggs mest. 

Sedan 2008 har Kalmar haft lägst arbets-
löshet av våra jämförelsekommuner och 
lägre än riket. Det är mycket glädjande 
att denna utveckling består. Det lokala 
näringslivet forsätter utvecklas och erbju-
der en stor bredd i arbetsutbudet. Inte 
minst de gröna näringarna har tagit 
ordentlig fart och utvecklas i allt snabbare 
takt. Kalmar fortsätter inneha positionen 
som sydöstra Sveriges ledande handels-
stad.

Den 27 januari tog statsminister Stefan 
Löfvén det första spadtaget till det nya 
Linnéuniversitetet i Ölandshamnen.  
Om bara några år kommer Kalmar där-
med vara Sveriges nyaste och modernaste 
universitetsstad. Investeringen som görs 
är den största som hänt i Kalmar sedan 
Ölandsbron byggdes. Men det handlar 
givetvis inte bara om en ny byggnad. Stö-
det från Kampradsstiftelsen kommer vara 
en viktig del i arbetet med att utveckla 
universitetet, Kalmar kommun och hela 
regionen. Till hösten startar en ny läkar-
utbildning. Våra satsningar på Kalmar 
Science park bär nu frukt genom företag 
som växer och utvecklas i Kalmar. 

Ett bra år för Kalmar!
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Under flera år har Kalmar kommun in-
tensivt jobbat för att få fler statliga eta-
bleringar i kommunen. Därför var det 
mycket glädjande när meddelandet om 
att eHälsomyndigheten ska lokaliseras till 
Kalmar. Genom eHälsomyndigheten eta-
bleras drygt 100 nya, kvalificerade tjäns-
ter i Kalmar. Därtill kommer konsulter. 
Vår ambition är att över tid skapa ett 
kluster av företag kring eHälsoområdet. 

Det ska vara enkelt för invånarna att 
komma i kontakt med kommunen. En 
väg in och ett vänligt och professionellt 
bemötande är ett absolut krav som varje 
kommuninvånare ska kunna ställa. Kom-
munens kontaktcenter fortsätter hela ti-
den att utvecklas. Kalmar är idag en av 
landets mest tillgängliga kommuner. 

Kalmar blir en allt grönare kommun. 
Kollektivtrafiken i Kalmar ökar och blir 
nu fossilbränslefri till 93 % genom bio-
gas. Fler laddstationer för elbilar byggs 
och miljövänligt HVO-bränsle används i 
kommunens egna tunga fordon. Allt fler 
kommunala byggnader får solenergi och 
arbetet har startat för att alla samhällsbe-
talda resor ska vara klimatneutrala 2020. 
Stora satsningar görs i hela kommunen 
för att allt fler ska kunna välja cykeln i 
Cykelkommunen Kalmar. 

En av landets skarpaste upphandlings-
policy ställer krav på svenska kollektivav-
tal, meddelarfrihet, djurskyddsregler och 
etiska krav. Andelen närodlat och ekolo-
giskt ökar i kommunens upphandling. 
Dessutom togs också ett viktigt beslut om 
att bygga ett nytt reningsverk. 
 

Kalmar har satt upp tydliga mål för sko-
lan och omsorgen. Om några år ska vi 
vara en av Sveriges 30 bästa äldrekommu-
ner och en av Sveriges 30 bästa skolkom-
muner. Detta är svåra och tuffa mål. Men 
ska Kalmar fortsätta utvecklas har vi helt 
enkelt inte råd med alternativen.

I Lärarförbundets ranking, "Bästa skol-
kommun", hamnade Kalmar 2016 på 
plats 12 vilket var en förbättring med tio 
platser sedan 2015. Under året tillfördes 
både skolan och äldreomsorgen kraftigt 
ökade resurser. Under året invigdes ytter-
ligare ett nytt, toppmodernt äldreboende 
i kommunen. Under de kommande åren 
planeras ytterligare nya äldreboenden 
ibland annat Lindsdal och på södra om-
rådet. Norrlidshemmet byggs just nu. Se-
dan tidigare har Jungmansgården byggts 
ut, Berga Backe, Varvet och Smedängen 
har öppnat under mandatperioden. Kal-
mar följer planen att kraftigt utöka anta-
let platser inom äldreomsorgen.

Kalmar har också tagit stora kliv framåt 
när det gäller förbättrad integration. In-
tegrationsrådet som består av företrädare 
för civilsamhället har stärkts i sitt arbete. 
Den helt avgörande nyckeln för både oss 
och landet är en snabbare integration. Vi 
vet att vi står inför mycket stora utma-
ningar gällande kompetensförsörjningen. 
Hittar vi rätt där vi tar tillvara varje en-
skild persons resurs och kompetens, ja då 
bidrar vi till individens, samhällets och 
kommunens utveckling.

Under 2016 tog vi beslut om ett nytt 
kulturkvarter med kulturcentrum vid 
Tullslätten och en om- och tillbyggnad 
av Byteaterns lokaler. Vi beslutade också 

om plats för en ny simhall. Kalmarsund 
Pride med cirka 7 000 deltagare blev en 
kraftfull manifestation för ett öppet och 
välkomnande Kalmar. Kalmar var en de 
fem högst nominerade till Svenska Jäm-
ställdhetspriset.   

Under 2015 rankades Kalmar som Sve-
riges främsta sommarstad. Att nå den 
främsta placeringen kräver mycket arbe-
te.  Därför var det väldigt glädjande när 
Kalmar återigen rankades som Årets 
sommarstad. Den utveckling Kalmar ge-
nomgått som turist- och evenemangsstad 
har varit fullständigt otrolig. För femte 
gången genomfördes Kalmar Ironman 
med publikrekord. Sveriges skådespelar-
elit fortsatte genomföra sina framgångs-
rika föreställningar i Krusenstiernska. 
Kalmar stod som arrangör av beach-SM 
i fotboll. Andra årliga evenemang som 
Musik på Larmtorget, Kalmar Stadsfest 
och stadsvandringar får numera räknas 
som institutioner i evenemangsstaden 
Kalmar.

Med facit i hand kan vi konstatera att 
vi får goda betyg för den kommunala 
verksamheten. Det är också roligt att 
Kalmarborna gärna vill rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till 
Kalmar. Men många utmaningar återstår 
för att minska arbetslösheten, förbättra 
välfärden och tillsammans göra Kalmar 
en ännu bättre plats att leva på. Arbetet 
fortsätter!

Slutligen vill vi ge en mycket stor eloge 
och ett väldigt stort TACK till alla an-
ställda i Kalmar kommun för ett engage-
rat och väl genomfört arbete under 2016!
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Vår omvärld

Kalmar kommuns verksamhet påverkas 
ständigt av förändringar i omvärlden. 
Det internationella ekonomiska läget, 
näringslivets och arbetsmarknadens ut-
veckling, politiska beslut av riksdag och 
regering samt utvecklingen i regionen är 
exempel på förutsättningar som på olika 
sätt påverkar kommunens utveckling. I 
detta avsnitt beskrivs kort några av dessa 
förutsättningar. De grundas i de senaste 
bedömningarna som gjorts av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).

Samhällsekonomin

Tillväxt
Den svenska ekonomin är på väg att nå 
konjunkturell balans efter en åtta år lång 
lågkonjunktur. I en internationell jämfö-
relse står Sveriges ekonomi stark. BNP-
tillväxten väntas att mattas av under de 
kommande åren. 

Näringsliv och export
Svensk ekonomi är exportberoende och 
i flera av de större mottagarländerna är 
tillväxten och efterfrågan låg. Den svens-
ka kronan är fortsatt svag vilket bidrar till 
svensk industris konkurrenskraft. Den 
svenska ekonomin drivs i hög grad av 
den inhemska efterfrågan som utgörs av 
hushållens, företagens och den offentliga 
sektorns konsumtion och investeringar.

Befolkningsökningen, främst till följd av 
invandring, driver statlig och kommunal 
konsumtion och investeringar. Det ger 
även hög efterfrågan på bostäder varför 
byggsektorns investeringar är höga. Det 
historiskt sett låga ränteläget bidrar till 
denna utveckling. Hushållens konsum-
tion är fortsatt dämpad, vilket medför att 
sparandets andel av hushållens disponi-
bla inkomst är hög. Det kan vara ett ut-
tryck för en osäkerhet kring förväntning-
arna på den framtida utvecklingen.

Sysselsättning
Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden 
och antalet arbetade timmar i samhället 
har inte ökat i samma utsträckning som 
den ekonomiska tillväxten. Trots en rela-
tivt hög arbetslöshet råder det brist inom 

vissa yrkesgrupper, inte minst inom of-
fentlig sektor. Ökningstakten för antalet 
arbetade timmar i samhället väntas bli 
lägre de kommande åren vilket inte är 
gynnsamt för skatteunderlagets utveck-
ling. 

Kommunsektorns ekonomi

Resultatnivå
Det samlade preliminära resultatet för 
Sveriges kommuner 2016 var 21,5 mdkr. 
Då ingår tillfälliga statsbidrag för flyk-
tingsituationen med 7,9 mdkr och för 
ökat bostadsbyggande med 1,8 mdkr. 
Justerat för dessa poster uppgick resul-
tatet till cirka 2,3 procent av intäkterna 
från skatter och generella statsbidrag. 
Det är strax över tumregeln för god eko-
nomisk hushållning som säger att resul-
tatet bör uppgå till minst 2 procent. De 
närmaste åren väntas dock resultatnivån i 
kommunsektorn sjunka drastiskt. Orsa-
kerna är främst ökat demografiskt tryck, 
ökade pensionskostnader samt lägre skat-
teunderlagsutveckling. 

Kostnadsutveckling
Sedan millennieskiftet har de demogra-
fiska förändringarna inneburit årliga 
ökningar av resursbehoven med cirka 
0,6 procent. Dels ökar den totala befolk-
ningen, och dels ökar andelarna i de ål-
dersgrupper (barn, elever och äldre) som 
i större utsträckning än genomsnittet har 

behov av kommunala verksamheter. De 
närmaste tio åren beräknas ökningen 
vara i genomsnitt 1,5 procent årligen, 
vilket är en kraftig ökning. 2017 innebär 
också ett skifte, då den årliga tillväxten 
av skatteunderlaget väntas bli lägre än 
den årliga kostnadsökningen till följd av 
demografiska förändringar. Tidigare har 
skatteunderlagets ökning kunnat finan-
siera volymökningarna i verksamheterna 
men de kommande åren kommer detta 
inte längre att räcka. 

Statsbidrag
De riktade statsbidragen har fortsatt att 
öka i omfattning. De avser främst barn-
omsorg, skola och äldreomsorg. Resur-
serna är välbehövliga, men samtidigt 
ger riktade statsbidrag sämre planerings-
förutsättningar och minskat inflytande 
för kommunerna jämfört med generella 
statsbidrag. Även de generella statsbidra-
gen behöver värdesäkras för att kompen-
sera för kostnadsutvecklingen och det 
ökade demografiska trycket på de kom-
munala verksamheterna.

Investeringar
Behovet av kommunala investeringar 
kommer fortsatt att vara stort framö-
ver. Kommunkoncernernas samlade år-
liga investeringar har ökat från 72 mdkr 
2007 till 105 mdkr 2015 i löpande priser. 
Verksamhetslokaler, infrastruktur och 
bostäder behöver byggas ut och gamla 

Årlig procentuell förändring,  

valda nyckeltal från SKL ekonomirapporten

oktober 2016 och SKL cirkulär 16:65

2016 2017 2018 2019

Skatteunderlagsprognos augusti 4,8 4,4 3,6 3,5

Befolkningsökning i riket 1,3 1,2 1,1 1,1

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 3,0 2,7 2,9 3,2

Bruttonationalprodukt (BNP) 3,2 2,8 1,9 1,6

Arbetade timmar i samhället 1,8 1,3 0,3 0,0

Timlöneökning i samhället 2,3 3,0 3,1 3,4

Konsumentprisindex (KPI) 1,0 1,9 3,0 2,6

Realt skatteunderlag 2,2 1,8 0,8 0,5

Arbetslöshet, relativ 6,9 6,3 6,6 6,7

Reporänta vid årets slut -0,5 -0,5 -0,5 0,0
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anläggningar från 1960- och 70-talen har 
tjänats ut och behöver ersättas. 

Många kommuner ökar sin låneskuld för 
att finansiera de stora investeringarna. 
Kommunsektorns samlade låneskuld 
uppgick 2015/2016 till 502 mdkr och 
förväntas öka ytterligare. Framförallt är 
det i kommungruppen ”större städer”, 
dit Kalmar räknas, som har stora inves-
teringsbehov till följd av en ökande be-
folkning. 
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Demografi

Rekordstor folkökning
I slutet av 2016 bodde det 66 571 per-
soner i Kalmar kommun (33 003 män 
och 33 568 kvinnor). Det är en ökning 
med 867 personer eller 1,3 procent sedan 
2015. I andel folkmängd slår endast folk-
ökningarna 1970 och 2015 årets folkök-
ning sett från 1969 och framåt.

Folkmängden i Kalmar kommun ökar 
både för att det föds fler barn än det dör 
(+177) och, vilket är den främsta förkla-
ringen, att fler flyttar till än ifrån kom-
munen (+693). Flyttningsöverskottet 
stod för 80 procent av folkökningen och 
att fler föddes än dog stod för 20 procent 
av folkökningen.

Stort flyttöverskott
En förklaring till den stora folkökningen 
är ett stort flyttöverskott (fler inflyttade 
än utflyttade) mot övriga kommuner i 
länet samt utlandet. För tredje året i rad 
har vi fler inflyttade än utflyttade från 
samtliga kommuner i länet. Störst flyttö-
verskott hade vi mot Mörbylånga 2016 
(97 personer) vilket är ovanligt högt. 428 
fler flyttade till kommunen från övriga 
kommuner i länet än tvärtom. Liksom ti-
digare år är det flyttningarna mot Kalmar 
län som genererar det största överskottet 
i länen i Sverige. Efter Kalmar län var det 
Blekinge (+44) och Gotland (+15) som 
stod för de största flyttöverskotten 2016. 
Liksom tidigare år har vi störst flyttun-
derskott (fler utflyttade än inflyttade) 
mot storstadslänen Stockholm, Skåne 
och Västra Götaland samt i år även mot 
Jönköping.

Invandring
Invandringen till kommunen är den näst 
högsta någonsin sett från 1969 och fram-
åt (endast 2015 var invandringen högre). 
Totalt invandrade 667 personer (352 
män och 315 kvinnor). Personer födda 
i Syrien var den enskilt största invand-
ringsgruppen. 244 personer eller drygt 
var tredje invandrare var Syrienfödd. Den 
näst största gruppen är återinvandrande 

svenskar. Utvandringen har liksom in-
vandringen ökat över tid men i långsam-
mare takt. Invandringsöverskottet är det 
näst högsta någonsin.

Många födda
År 2016 föddes 781 barn vilket är något 
färre än föregående år men ändå det näst 
högsta antalet sedan 1993. 604 personer 
dog under 2016 vilket är något färre än 
året innan. Antalet döda har legat mer 
konstant än antalet födda.

Folkökningen i Sverige slog rekord 2016, 
ökningen var på över 140 000 personer 
eller 1,46 procent. En rekordhög invand-
ring var en viktig orsak till den stora folk-
ökningen. Folkmängden ökade i samtliga 
län och i 271 av Sveriges 290 kommu-
ner. Invandringsöverskottet var en viktig 
anledning till att så många kommuner 
ökade sin folkmängd.

Demografiska förändringar
De närmaste åren finns det områden där 
de demografiska förändringarna får tyd-
ligt genomslag i Kalmar kommun enligt 
kommunens befolkningsprognos. Beho-
vet av fler platser inom barnomsorgen 
fortsätter i samma takt de närmaste åren. 
Efter 2020 planar dock ökningen ut. Un-
der en tioårsperiod förutspås att antalet 
grundskoleelever ökar med 1 850 perso-
ner eller 26 procent. De närmsta åren är 
det de antalet yngre eleverna som ökar 
snabbast medan antalet äldre grundsko-
leelever ökar snabbare efter 2020. Un-
derlaget för gymnasieskolan har minskat 
i flera år men från och med 2017 ökar 
antalet igen. 2025 beräknas de vara 680 
eller 25 procent fler än 2015.  De unga 
vuxna 19-24 år fortsätter att minska i an-
tal fram till början på 2020-talet då ut-
vecklingen sakta vänder uppåt. De äldre 
pensionärerna 80+ ökar i antal men det 
är inte förrän efter 2020 som den verkliga 
ökningen kommer.

Näringsliv

Arbetsställen 
I december 2015 fanns det totalt cirka 6 
943 arbetsställen – både huvudkon¬tor 

och filialer inräknat – i Kalmar kommun 
(enligt UC Selekt) i jämförelse med cirka 
6 818 vid samma period förra året. 45,5 
procent av huvudkontoren var registre-
rade som aktiebolag medan 40 procent 
var registrerade som enskild närings-
verksamhet. Jämfört med riket är ande-
len aktiebolag i kommunen 2,5 procent 
högre medan kommunens andel enskilda 
näringsidkare är 4 procent lägre än riks-
snittet. 

Enligt UC Selekt startades 401 nya 
fö¬retag under 2015, eller egentligen nya 
arbetsställen (arbetsställen med juridisk 
form aktiebolag, enskild näringsverk-
samhet, handels- och kommanditbolag), 
i jämförelse med 394 nya arbetsställen 
året innan. Cirka 38 procent av de ny-
startade företagen är tjänsteföretag, vilket 
är en minskning med ungefär 2 procent 
jämfört med året innan. Handel och 
restaurang står för cirka 24 procent av 
andelen nystartade företag (18 procent 
2015) och bygg och transport står för 
cirka 11 procent (12 procent 2015). Kal-
mar kommun följer rikets kurva relativt 
väl vad gäller nystartade företag utom 
inom sektorn tjänsteföretag där Kalmar 
kommun understiger rikssnittet med 5,5 
procent samt handel och restaurang (+7,4 
procent). 

Cirka 31 procent av de nya arbetsställena 
som tillkom under 2015 har en kvinn-
lig VD, kontaktperson eller innehavare, 
vilket är en minskning med 2 procent i 
jämförelse med 2015. Det är 2 procent 
lägre än rikssnittet. Bortsett från de ny-
startade företagen har Kalmar kommun 
cirka 24 procent kvinnligt drivna företag. 
Det är cirka 3 procent lägre jämfört med 
riket. Jämfört med 2015 är det un¬gefär 
samma nivåer. 

Enligt UC ökade antalet konkurser i 
kommunen med 22 procent under 2016 
i jämförelse med förra året. Notera att 
kommuntillhörigheten styrs av företa-
gens sätesplacering vid konkurstillfället. 
Antalet konkurser minskar i Sverige som 
helhet, cirka 6 procent under 2016. 
Trots ökningen av konkurser är netto-

Det här är Kalmar
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tillväxten 2 procent i Kalmar kommun 
under 2016 (3,8 procent 2015). Det 
motsvarar en nettoökning av 122 an¬tal 
företag.

Arbetstillfällen
I Kalmar kommun fanns runt 34 400 
arbetstillfällen år 2015 (50,1 procent 
kvinnor och 49,9 procent män). I hela 
riket finns drygt 4,7 miljoner. Antalet ar-
betstillfällen i kommunen har ökat under 
hela perioden 2011-2015, mer för män 
än för kvinnor. Mellan 2014 och 2015 
som är det senaste redovisningstillfället 
ökade antalet arbetstillfällen med 660 
personer eller 2 procent. Motsvarande 
ökning i riket är 1,7 procent.

Kalmars största näringsgren är och har 
länge varit vård och omsorg som svarar 
för vart femte arbetstillfälle. Handel, fö-
retagstjänster och utbildning sysselsät-
ter drygt 4 000 personer vardera. Sedan 
2011 har flertalet näringsgrenar ökat sin 
sysselsättning. I antal är det företagstjäns-
ter som ökat mest medan kulturella och 
personliga tjänster  ökat mest procentuellt 
sett. Stor arbetsställen i Kalmar kommun 
inom detta område är Kalmar läns muse-
um, Kalmar FF, Samhall AB samt Kalmar 
pastorat. Informations- och kommunika-
tionsteknik, där de största arbetsställena 
i Kalmar kommun är Tieto Sweden AB, 
Telia Sonera AB samt Gota Media AB,   
har däremot minskad sysselsättningsgrad. 
Mellan 2014 och 2015 är det handel, 
bygg samt hotell och restaurang som ökat 
mest, cirka 100 personer var. 

Kalmarbor med arbete
Antalet boende i Kalmar kommun som 
har ett arbete har ökat varje år sedan 2011 
från ungefär 30 600 till 32 200 år 2015. 
Till skillnad från arbetstillfällena är det 
fler manliga kalmarbor än kvinnliga kal-
marbor som arbetar; 16 500 män och 15 
700 kvinnor. Mellan 2014 och 2015 har 
antalet förvärvsarbetande ökat med 770 
personer eller 2,4 procent. Motsvarande 
ökning i riket är 1,7 procent. 

Förvärvsfrekvens
Förvärvsfrekvensen, antal förvärvsarbe-
tande i förhållande till befolkningen, var 
bland 20 till 64 åringar 79,2 procent för 
män och 78,0 procent för kvinnor. Jäm-
fört med föregående år är det en ökning 
med 0,9 procentenheter för män och en 
procentenhet för kvinnor. Ökningen är 
något högre än motsvarande ökning för 
riket. Förvärvsfrekvensen för män och 
kvinnor i Kalmar är högre än i riket.  

De högsta förvärvsfrekvenserna, på över 
80 procent, finns i åldrarna 30-59 år. 
Lägst andel som arbetar finns bland 
ungdomar samt äldre som nått pensions-
åldern. Det är framförallt i åldern 30-44 
år som männen arbetar lite mer än kvin-
norna. En stor skillnad finns även i åldern 
65 år och äldre. Kvinnorna har en något 
högre förvärvsfrekvens bland de allra 
yngsta 16-19 år samt bland åldersspannet 
25-29 år.

Siffror från 2014 visar att en större andel 
av befolkningen 20-64 år födda i Sverige 
arbetar jämfört med personer födda ut-
anför Sverige. Av de Sverigefödda kvin-
norna 20-64 år arbetar 80,6 procent 
jämfört 55,4 procent av de utrikes födda 
kvinnorna. En större andel av de utrikes 
födda männen arbetar jämfört med de 
utrikes födda kvinnorna (62,5 procent 
mot 55,4 procent).

Pendling
Det stora flertalet, 25 800 eller 75 pro-
cent, av alla som arbetar i kommunen 
bor också i kommunen. Men 8 600, eller 
var fjärde arbetstillfälle innehas av någon 
som pendlar in till kommunen för att 
arbeta. Hela 76 procent av inpendlarna 
kommer från någon av de fem närlig-
gande kommunerna Mörbylånga, Nybro, 
Borgholm, Torsås och Mönsterås. Störst 
är inpendlingen från Mörbylånga, drygt 
2 600 personer och Nybro (1 800 per-
soner). 

En femtedel av de boende i Kalmar kom-
mun med arbete, 6 450 personer, pendlar 
till arbete utanför kommunen. Vanligast 
är att pendla till Mörbylånga och Nybro, 

över 1 000 personer gör det. Utpendling-
en sker på längre geografiska avstånd än 
vad inpendlingen gör. 36 procent av all 
utpendlare pendlar utanför länet jämfört 
med 16 procent av alla inpendlare. 

Kvinnor pendlar i större utsträckning än 
män kortare sträckor. Ungefär lika stor 
andel av inpendlarna från andra kommu-
ner i länet är kvinnor som män. Av de 
som pendlar in från andra län är däremot 
58 procent män och 42 procent kvinnor. 
Av utpendlarna till övriga Kalmar län är 
55 procent män och 45 procent kvinnor. 
Utanför länet står männen för två tredje-
delar av utpendlingen och kvinnorna för 
en tredjedel.

Utpendlingen till Mörbylånga, Mönsterås 
och i viss mån Borgholm kommuner har 
ökat sen 2011 medan inpendlingen inte 
har ökat i samma omfattning. Däremot 
har inpendlingen från Nybro och Torsås 
ökat medan utpendlingen har minskat 
något. Det är fortfarande mer än dubbelt 
så många som pendlar från Mörbylånga 
kommun till Kalmar kommun än tvärt-
om. Utpendlingen mot Oskarshamn har 
ökat medan inpendlingen ligger kvar på 
ungefär samma nivå som 2011. Utanför 
länet är det pendlingen mot Växjö som 
sticker ut. Både in- och utpendlingen 
mot Växjö har ökat över tid. Utpendling-
en mot Skåne, främst Malmö, och Stock-
holms län har minskat något.
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Kommunfullmäktige

Revisionen

Kalmarsunds Gymnasieförbund  67,7 %

Kalmarsundsregionens Renhållare  61 %

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
KIFAB AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB 93 %

Kalmar Energi Holding AB 50 %

Valnämnd

Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Servicenämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Omsorgsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Södermöre kommundelsnämnd

Överförmyndarnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsförvaltning

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunernas hjälpmedels-
nämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Kommunens politiska organisation be-
står av kommunfullmäktige, kommun-
styrelse, tio nämnder samt en gemensam 
nämnd. Det finns också sju majoritets-
ägda bolag samt ett moderbolag som är 
specialiserade inom olika områden.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, ”kommunens riks-
dag”, är det högsta beslutande organet i 
kommunen. De 61 politikerna i kom-
munfullmäktige utses direkt av kommun-
invånarna i allmänna val vart fjärde år. 
Fullmäktige fattar beslut i principiella frå-
gor och ärenden av större vikt. Fullmäktige 
bestämmer också vilka nämnder som ska 
finnas, vad nämnderna ska göra samt utser 
ledamöter och ersättare till nämnderna.
Kommunfullmäktige sammanträder i regel 
sista måndagen i varje månad utom juli och 

augusti. Sammanträdena är offentliga och 
alla är välkomna att lyssna på beslut och de-
batt. Vid ett par tillfällen per år hålls infor-
mation om Kalmar kommuns verksamhet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” 
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, 
som bereder ärenden till fullmäktige, verkstäl-
ler fullmäktiges beslut, samordnar de kom-
munala nämndernas verksamhet samt svarar 
för kommunens ekonomi. Inom kommun-
styrelsen finnas ett arbetsutskott, ett planut-
skott och ett personalutskott. Arbetsutskottet 
bereder ärenden som rör ekonomisk plane-
ring och organisationsutveckling. Planutskot-
tet beslutar om prioritering av planarbete och 
är kommunstyrelsens beredande organ för 
översiktsplan, miljö- och naturresursplanering 
samt- mark- och exploateringsfrågor. Perso-

nalutskottet tar tillvara kommunens intressen 
i löne- och avtalsfrågor.

Mandatfördelning 2014–2018

Socialdemokraterna  28
Centerpartiet  5
Vänsterpartiet  3
Moderata samlingspartiet  9
Liberalerna  4
Miljöpartiet  4
Kristdemokraterna  2
Sverigedemokraterna  6

Politik och påverkan
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Hel- och deltidsengagerade 
politiker

Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande och leda-
mot i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska 
utvecklingen, näringslivs‐ och sysselsätt-
ningsfrågor, internationella frågor, kustmil-
jöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, om-
sorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt Styrelsen för vuxenutbildning.

Dzenita Abaza (S)
Kommunalråd och ledamot i kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens arbetsut-
skott, Kalmar Kommunbolag AB och 
kommunstyrelsens personalutskott samt 
ordförande i Kalmarsunds gymnasieför-
bund.

Ansvarar för att följa socialnämnden, 
överförmyndarnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, Södermöre kom-
mundelsnämnd, servicenämnden, arbets-
marknadsfrågor, demokratifrågor, folkhäl-
sofrågor och integrationsfrågor.

Christina Fosnes (M)
Oppositionsråd och förste vice ordförande 
i kommunstyrelsen och vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice 
ordförande i Kalmar Kommunbolag AB. 

Följer utvecklingen inom ekonomi, sam-
hällsutveckling, sociala frågor, internatio-
nella frågor, regionfrågor samt demokra-
tifrågor.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
Oppositionsråd och ledamot i kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens arbetsut-
skott, Kalmar Kommunbolag AB samt 
vice ordförande i kommunstyrelsens per-
sonalutskott. 

Följer utvecklingen inom demokrati, 
sociala frågor, barn och ungdomar, ut-
bildning, näringsliv, miljö, landsbygds-
utveckling samt övergripande fysisk pla-
nering.

Anders Andersson (C)
Kommunalråd och ledamot i kommun-
styrelsen, ordförande i kommunstyrel-
sens arbetsutskott samt i Kalmar Kom-
munbolag AB.

Ansvarar för att följa Kalmar Kommun-
bolag AB med dess dotterbolag, Kalmar-
sunds gymnasieförbund, landsbygdsut-
veckling, övergripande fysisk planering 
samt miljö och hållbar utveckling.

Bertil Dahl (V)
Kommunalråd och kommunstyrelsens 
andre vice ordförande, ordförande i kom-
munstyrelsens personalutskott samt leda-
mot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ansvarar för att följa personalfrågor, jäm-
ställdhetsfrågor, demokratifrågor, folkhäl-
sofrågor, integrationsfrågor samt miljö 
och hållbar utveckling.
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FOKUSOMRÅDE – ORDNING 
OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunen 
ska ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet på både lång och kort 
sikt. Varje generation av invånare ska bära 
kostnaden för den service som man själva 
beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt 
utrymme ska finnas för att ersätta gjorda 
investeringar och för att säkra tillgångar-
nas värde över tid.

Fokusområdets text i sin helhet finns att 
läsa i ”Verksamhetsplan med budget 2016 
och ekonomisk planering 2017-2018”.

Kommentar
En viktig förutsättning för god ekono-
misk hushållning är att det finns balans 
mellan löpande intäkter och löpande 
kostnader. Balanskravet innebär att in-
täkterna ska överstiga kostnaderna. Om 
förbrukningen ett år överstiger intäk-
terna innebär det att kommande år, el-
ler kommande generationer, måste betala 
för denna överkonsumtion. En ekonomi 

i balans samt en väl fungerande uppfölj-
ning och utvärdering av ekonomi och 
verksamhet är nödvändiga förutsättning-
ar för att kommunen ska kunna leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är 
överordnat balanskravet. Detta innebär 
att det inte är tillräckligt att i resultatet 
uppnå balanskravet, utan för att kravet 
på en god ekonomisk hushållning ska 
vara uppfyllt bör resultatet ligga på en 
nivå som reellt sett stärker ekonomin på 
kort och lång sikt. Begreppet god ekono-
misk hushållning har två perspektiv; ett 
finansiellt perspektiv och ett verksam-
hetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet innebär 
bland annat att varje generation själv ska 
bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar, det vill säga att ingen gene-

ration ska behöva betala för det som en 
tidigare generation har förbrukat. Kom-
munen måste ange en ambitionsnivå för 
den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av finansiella mål. För 
det finansiella perspektivet har kommun-
fullmäktige i budget 2016 satt två mål, 
dels om nettokostnadsandelen och dels 
om självfinansiering av investeringar. 
Målen uttrycks som genomsnitt över 
en rullande femårsperiod för att dämpa 
effekten av snabba uppgångar och ned-
gångar för ett enskilt år.

En tumregel i kommunsektorn är att re-
sultatet bör uppgå till minst två procent 
av de samlade intäkterna från skatt, ge-
nerella statsbidrag och kommunal utjäm-
ning för att god ekonomisk hushållning 
ska anses uppnådd. Med tanke på de ut-
maningar som sektorn nu möter i form 
av ökade volymer och kostnader samt 
att de generella statsbidragen inte räk-
nas upp i samma takt som tidigare görs 
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bedömningen att sektorn inte kommer 
att klara denna resultatnivå de närmaste 
åren. Kalmar är en bland andra kommu-
ner som följdriktigt justerat ned målsätt-
ningen till en procent.

Samma förhållande gäller kring målet om 
självfinansiering. Det långsiktiga målet 
är att investeringar fullt ut ska finansieras 
med egna medel. I det korta perspektivet 
är dock behovet av investeringar så stort, 
både till följd av ökad befolkning och av 
behovet att ersätta äldre anläggningar att 
det kan motivera en lägre självfinansie-
ringsgrad. Det nu gällande målet för Kal-
mar kommun är en självfinansiering om 
minst 50 procent.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att 
kommunen ska bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsen-
ligt sätt för att kunna skapa förutsättning-
ar för en god ekonomisk hushållning. 
För att säkerställa detta krävs ett klart 
samband mellan resurser, prestationer, 
resultat och effekter. För verksamhets-
perspektivet har kommunfullmäktige i 
budget 2016 satt ett mål om att verksam-
heten ska bedrivas ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt. Ett arbete pågår, såväl 
centralt som ute i verksamheterna, kring 
att utveckla metoder för att kunna påvisa 
ändamålsenlighet och kostnadseffektivi-
tet bland annat med stöd av indikatorer 
(nyckeltal).

Kommunfullmäktige fastställde i bud-
geten för 2016-2017 års övergripande 
mål för kommunkoncernen. Utgångs-
punkten är vision Kalmar 2020. Målen 
inordnas under de fem fokusområdena; 
”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett 
grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt 
Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt 
”Verksamhet och medarbetare”. Full-
mäktigemålen pekar ut en färdriktning 
och en ambition inom de valda områ-
dena. Nämnder och styrelser har sedan 
brutit ned dem till nämndsmål och ak-
tiviteter för den egna verksamheten. Av 
de 17 målen som sattes 2016 bedöms 15 
mål vara uppnådda eller på rätt väg med 
en positiv utveckling, vilket motsvarar 88 
procent måluppfyllelse.

Förvaltningar och bolag har för 2016 till-
delats 37 uppdrag av kommunfullmäk-
tige. Av dessa är 26 uppdrag genomförda, 
10 uppdrag är pågående och ett uppdrag 
är inte påbörjat.
En annan viktig faktor är god prognos-

säkerhet och budgetföljsamhet. Det kan 
anses vara ett mått på organisationens 
förmåga att anpassa verksamheten efter 
ledningens beslut, givna ramar och änd-
rade förutsättningar.

Samlad bedömning över god 
ekonomisk hushållning 

De två målen under det finansiella per-
spektivet uppnås. Målet under verksam-
hetsperspektivet bedöms vara på rätt väg. 
Trenden är positiv, då den negativa refe-
renskostnadsavvikelsen är minskande. På 
tre år har kostnadsutfallet minskat med 
105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 procent) 
till 49 mnkr (2,5 procent), över refe-
renskostnaden. Även placeringen inom 
flera av mätetalen i Kommunens Kvali-
tet i Korthet (KKiK) är stigande liksom 
att ”Jämföraren” indikerar en god eller 
förväntad verkningsgrad i flertalet verk-
samheter. Av de övergripande fullmäk-
tigemålen inom de fem fokusområdena 
bedöms en hög andel (88 procent) att 
vara uppnådda eller på rätt väg vilket 
stärker bilden av en ändamålsenlig verk-
samhet. Nämnderna uppvisar en god 
budgetföljsamhet. Den samlade bedöm-
ningen är att Kalmar kommun har en 
god ekonomisk hushållning.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.

Kommentar
Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2016 hamnar på 95,3 procent. Över den 
rullande femårsperioden 2016-2012 blir värdet 97,5 procent, en förbättring med 1,5 
procentenheter jämfört med femårsperioden 2015-2011 (99,0 procent).

Fullmäktigemål - Nettokostna-
derna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande fem-
årsperiod.

Kommentar
Självfinansieringsgraden för det enskilda året 2016 hamnar på 113,6 procent. Över 
den rullande femårsperioden 2016-2012 blir värdet 90,5 procent, en förbättring med 
31 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015-2011 (59,5 procent).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:



14

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnads-
effektivt sätt.

Kommentar
Nämnderna arbetar med att formulera egna mål och indikatorer som ska ge förutsätt-
ningar att uttala måluppfyllelse. På kommunövergripande nivå används tre mätningar.

• KKiK för 2016.
• Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad (tidigare standardkostnad) och  
 verklig kostnad för 2015.
• Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "Jämföraren" i 
kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och 
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rang-
ordna resultaten. I mätningen 2016 deltog 250 kommuner. Mätningen omfattar to-
talt 41 nyckeltal som redovisas under perspektiven tillgänglighet, trygghet, delaktig-
het, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner 
efter sina resultat; grön om man tillhör de bästa 25 procenten, gul om man tillhör de 
mittersta 50 procenten och röd om man tillhör de sämsta 25 procenten.

För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2016 den att 49 procent (43 procent 
2015) av nyckeltalen är gröna, 49 procent (47 procent) är gula och endast 2 procent 
(10 procent) är röda. Starkaste perspektiven är delaktighet och tillgänglighet och de 
svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.

Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den 
beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en 
genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till 
kommunens struktur (demografi, med mera). Kalmar kommun redovisar 2015 en hö-
gre kostnad jämfört med referenskostnaden med 2,5 procent (5,9 procent 2014) eller 
49 mnkr (122 mnkr). På tre år har kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr, från 154 
mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr (2,5 procent), över referenskostnad. Under samma 
tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelse kommunerna KKVH (Karlskro-
na, Kristianstad, Växjö, Halmstad) ökat från 0,5 procent till 1,1 procent.

Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) 
och kvaliteten (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande, benämnt verk-
ningsgraden. Utgångspunkten är att jämföra Kalmars resultat med andra kommuners 
avseende kostnader och kvalitet. Jämföraren indikerar en god verkningsgrad inom 
grundskola och gymnasieskola, en förväntad verkningsgrad (givet insatta resurser) i 
kultur- och fritidsverksamheten, en splittrad bild inom individ- och familjeomsorgen 
samt en något lägre verkningsgrad inom äldreomsorgen.

Med hänvisning till avvikelsen mot referenskostnaden och resultatet i KKiK och ”Jäm-
föraren” är bedömningen att verksamheterna rör sig mot en högre grad av ändmåls-
enlighet och kostnadseffektivitet. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör 
resultaten i KKiK och Jämföraren vara högre med hänvisning till den högre kostnads-
nivån. Trenden är dock positiv främst med tanke på den årligen minskande avvikelsen 
mot referenskostnaden.

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet
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Uppdrag - Ny vision Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av en parlamentarisk grupp 
arbeta fram förslag till en ny vision för Kalmar - Vision 2025. Förslaget ska vara 
klart senast maj 2016 och sikta mot 75 000 invånare.

Kommentar
Den nya visionen är klar och kommunfullmäktige fastställde den vid sitt sammanträde 
i juni 2016. Visionen har presenterats för all personal under december månad och för 
samtliga chefer vid ledningsdagen i oktober.

Genomförd

Uppdrag - Hyresupphandling Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som 
en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi, 
samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter 
inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste 
säkras i ett läge där Kalmar kommun växer rejält.

Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommer att redovisas för kommunstyrelsens arbetsut-
skott under januari 2017 och går därefter vidare till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige.

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för sam-
verkan med andra kommuner.

Kommentar
Samverkan är något som kontinuerligt lyfts när kommundirektörerna i länet träffas 
och vi kommer att fortsätta verka för ökad samverkan i olika frågor. Samverkan sker 
även inom vissa områden så som personalcheferna där gemensam workshop i hälso-
främjande arbete genomförts tillsammans med Landstinget i Kalmar län. Arkivcen-
trum är en annan samverkan som sker mellan Kalmar, Mörbylånga och Torsås kom-
muner, Länsstyrelsen Kalmar län samt Folkrörelsearkivet. Sju kommuner har under 
året gått ihop för att arbeta med e-tjänster där Kalmar är värdkommun.

Uppdrag - Samverkan

Genomförd
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Finansiell analys
Modell

För att kartlägga och analysera resultat, 
utveckling och ställning för Kalmar kom-
mun används en finansiell analysmodell 
som utvecklats av ”Kommunforskning i 
Västsverige”. 

Modellen utgår från fyra viktiga finan-
siella aspekter. Dessa är det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, risk-
förhållanden samt kontrollen över den 
finansiella utvecklingen. Målsättningen 
är att utifrån dessa perspektiv identifiera 
finansiella möjligheter och problem för 
Kalmar, och därigenom kunna klargöra 
om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning som föreskrivs i kommunal-
lagen. 

Resultat och kapacitet

Årets resultat
Årets resultat för kommunen 2016 upp-
går till 166,7 mnkr, en förbättring jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 134,5 mnkr. Årets resultat, 
exklusive jämförelsestörande poster, upp-
går likaså till 166,7 mnkr, en förbättring 
jämfört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 176,4 mnkr. 

Relateras årets resultat för 2016 till skat-
teintäkter, utjämning och generella stats-
bidrag redovisar kommunen ett resultat 
på 4,7 procent, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 3,7 procentenheter.

Exkluderas jämförelsestörande poster 
uppgår årets resultat för 2016 till 4,7 pro-
cent av skatteintäkter, utjämning och ge-
nerella statsbidrag, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 5 procentenheter.

Årets resultat avviker mot budget med 
154,0 mnkr. Verksamhetens nettokost-
nader, exklusive exploateringsverksam-
heten, avviker med 72,4 mnkr (2,1 
procent). Exploateringsverksamheten 
redovisar en avvikelse med 32,5 mnkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning avviker med 34, 9 

mnkr, främst med anledning av erhållen 
byggbonus (24,0 mnkr) och återstående 
del av det tillfälliga stödet för att hantera 
den rådande flyktingsituationen (12,2 
mnkr).

Finansnettot avviker med 14,2 mnkr där 
främsta orsaken är väsentligt lägre ränte-
nivå men också tidsförskjutning i nyteck-
nande av lån. I avsnittet ”Utfall och av-
vikelse kommunen” på sidan 89 lämnas 
mer detaljerade kommentarer till resul-
taträkningens avvikelser.

Årets resultat för koncernen 2016 uppgår 
till 272,1 mnkr, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 138,5 mnkr.

Nettokostnadsandel (olika kostna-
ders andel av skatteintäkter och 
kommunal utjämning)
En grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekono-
misk hushållning är att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. 
Ett djuplodande mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att 

samtliga löpande kostnader relateras till 
skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag. Redovisas en nettokostnads-
andel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kost-
nader och intäkter. En tumregel i kom-
munsektorn är att nettokostnadsandelen 
inte bör överstiga 98 procent för att god 
ekonomisk hushållning ska anses vara 
uppnådd. Sett över en längre tidsperiod 
bedöms denna nivå samtidigt ge förut-
sättningar att finansiera ny- och reinves-
teringar med egna medel.

Nettokostnadsandelen för 2016 uppgår 
till 95,3 procent, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 3,7 procentenheter.

När andelarna analyseras framgår det att 
andelen verksamhetens nettokostnader 
uppgår till 90,5 procent, en förbättring 
jämfört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 5,5 procentenheter.

Andelen jämförelsestörande poster upp-
går till 0,0 procent, en försämring jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-

Årets resultat (Mnkr) 

2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat 166,7 62,5 2,5 57,3 125,8

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 166,7 38,9 -37,5 -18,5 -55,8

Årets resultat/skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag (%)

                    

4,7 1,9 0,1 1,8 4,2

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster/ 
skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag (%)

                    

4,7 1,2 -1,2 -0,6 -1,9

Koncernen 272,1 198,3 110,1 91,5 313,3

Nettokostnadsandel (%)

2016 2015 2014 2013 2012

Verksamhetens nettokostnader 90,5 94,2 96,7 96,9 97,2

Jämförelsestörande poster 0,0 -0,7 -1,3 -2,9 -6,0

Avskrivningar 5,2 4,9 4,7 4,3 4,3

Finansnetto -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,3

Nettokostnadsandel 95,3 98,1 99,9 98,2 95,8

Rullande fem år 97,5 99,0 98,2 98,4 97,8
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2015 med 1,4 procentenheter.
 
Andelen avskrivningar uppgår till 5,2 
procent, en försämring jämfört med ge-
nomsnittet för åren 2011-2015 med 0,8 
procentenheter.

Slutligen andelen finansnetto som upp-
går till -0,4 procent, en förbättring jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 0,4 procentenheter.

Investeringsvolym och självfinan-
sieringsgrad
Kommunens samlade investeringsvolym, 
brutto, under 2016 uppgick till 448,6 
mnkr, vilket är 117,5 mnkr högre än ge-
nomsnittet för åren 2011-2015.
 
Koncernens samlade investeringsvolym, 
brutto, under 2016 uppgick till 798,8 
mnkr, vilket är 287,7 mnkr högre än ge-
nomsnittet för åren 2011-2015. 

Självfinansieringsgraden hämtas från fi-
nansieringsanalysen (kassaflödet från den 
löpande verksamheten/kassaflödet från 
investeringsverksamheten). Blir talet 100 
procent eller mer innebär det att kom-
munen har självfinansierat samtliga in-
vesteringar och därmed inte behövt låna 
till investeringarna och samtidigt stärkt 
det långsiktiga finansiella handlingsut-
rymmet. 

Självfinansieringsgraden för 2016 upp-
går till 113,6 procent, en förbättring 
jämfört med perioden 2011-2015 med 
54,1 procentenheter. 

Risk – kontroll

Ränterisk
Enligt finanspolicy ska det vid upplåning 
och omsättning av lån väljas sådana for-
mer att krav på låg risk tillgodoses och 
att lägsta möjliga finansieringskostnad 
erhålls. För att begränsa finansieringsris-
ken, att inte kunna erhålla likvida medel, 
är strävan att den återstående genom-
snittliga löptiden minst ska vara 1,5 år. 
Valutarisk ska inte tas, sker upplåning i 
utländsk valuta ska denna risk försäkras 
bort. För att begränsa ränterisken, att 
förändring av det allmänna ränteläget 
påverkar räntekostnaden i negativ rikt-
ning, är strävan att den genomsnittliga 

räntebindningstiden ska vara minst 1 år 
och högst 3 år.

Kommunens samlade låneskuld till kre-
ditinstitut uppgår till 725 mnkr fram 
till och med 31 december 2016. Den 
genomsnittliga låneskulden under 2016 
uppgick till 874,9 mnkr med en snitträn-
ta om 0,57 procent. Skuldportföljens ge-
nomsnittliga kapitalbindning är på 3,36 
år och den genomsnittliga räntebind-
ningen är 0,31 år. Av portföljen har 27,6 
procent en kapitalbindning på 1 år eller 
kortare och 100 procent har en ränte-
bindning på 1 år eller kortare. 

Koncernbolagens samlade låneskuld till 
kreditinstitut uppgår till 2 438,0 mnkr 
per den 31 december 2016. Av portföljen 
har 35,0 procent en kapitalbindning på 1 
år eller kortare och 33,0 procent har en 
räntebindning på 1 år eller kortare. Den 
genomsnittliga räntan för 2016 uppgår 
till 2,05 procent.

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kort-
siktiga betalningsberedskapen. En oför-
ändrad eller ökande kassalikviditet i 
kombination med en oförändrad eller 

förbättrad soliditet är ett tecken på att 
det totala finansiella handlingsutrymmet 
har stärkts.

Kommunens kassalikviditet för 2016 
uppgår till 45,6 procent, en försäm-
ring jämfört med genomsnittet för åren 
2011 – 2015 med 25,4 procentenheter. 
Försämringen förklaras av det negativa 
kassaflödet till följd av att hög kassabe-
hållning använts för investeringsverk-
samheten. Likviditetsnivån bedöms inte 
utgöra någon väsentlig risk utifrån ett 
kort och medellångt finansiellt perspek-
tiv.  

Koncernens kassalikviditet för 2016 
uppgår till 55,6 procent, en försämring 
jämfört med genomsnittet för åren 2011 
– 2015 med 15,5 procentenheter.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga 
finansiella handlingsutrymmet. Det vi-
sar i vilken utsträckning tillgångar har 
finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ett viktigt kriterium för god 
ekonomisk hushållning är att soliditeten 
över en längre period inte försvagas utan 
behålls eller utvecklas i positiv riktning. 

Årets investeringar (Mnkr) 

2016 2015 2014 2013 2012

Kommunen brutto 448,6 362,5 281,5 365,1 296,5

Investeringsvolym/skatteintäkter, utjämning 
och generella statsbidrag (%)

12,6 10,9 8,8 11,6 9,9

Koncernen brutto 798,8 735,5 528,9 496,5 389,7

Självfinansieringsgrad (%) 

2016 2015 2014 2013 2012

Självfinansieringsgrad 113,6 59,4 67,0 58,6 518,9

Rullande fem år 90,5 59,5 54,4 73,8 95,3

Kassalikviditet(%) 

2016 2015 2014 2013 2012

Kommunen 45,6 75,9 41,2 75,5 99,7

Koncernen 55,6 70,8 67,3 84,2 78,1

Soliditet (%) 

2016 2015 2014 2013 2012

Kommunen enligt balansräkningen 49,2 45,9 49,5 49,7 48,5

Kommunen inkl. samtl. pensionsförpliktelser 11,3 5,2 2,0 2,8 3,3

Koncernen enligt balansräkningen 31,7 29,3 28,2 27,9 25,6

Koncernen inkl. samtl. pensionsförpliktelser 14,3 10,7 8,0 7,9 6,9
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En förbättrad soliditet innebär minskad 
skuldsättningsgrad och därigenom ökat 
finansiellt handlingsutrymme inför fram-
tiden. 

Kommunens soliditet uppgår till 49,2 
procent enligt balansräkningen för 2016.
 
Soliditeten, inklusive samtliga pensions-
förpliktelser, uppgår till 11,3 procent, en 
förbättring jämfört med genomsnittet för 
åren 2011 – 2015 med 8,7 procentenhe-
ter. Den positiva utvecklingen förklaras 
dels av att pensionsskulden minskar i takt 
med de årliga utbetalningarna och dels av 
förbättrad skuldsättningsgrad.

Koncernens soliditet, inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser, uppgår till 14,3 
procent, en förbättring jämfört med ge-
nomsnittet för åren 2011 – 2015 med  7 
procentenheter.
 
Kommunalskatt
År 2016 uppgick Kalmar kommuns skatte-
sats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusi-
ve skatteväxling, har varit oförändrad sedan 
2009. I de tolv kommunerna i Kalmar län 
varierade kommunernas skattesatser under 
2016 mellan 21,16 procent (Västervik kom-
mun) till 22,36 procent (Vimmerby kom-
mun). Den genomsnittliga ovägda skatte-
satsen i länet uppgick under 2016 till 21,76 
procent. Kalmar hade med sina 21,81 pro-
cent den femte högsta skatten bland kom-
munerna i Kalmar län. Den genomsnittliga 
ovägda skattesatsen i riket 2016 uppgick till 
21,64 procent och den genomsnittliga väg-
da skattesatsen uppgick till 20,75 procent. 

Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är kommunens pen-
sionsförpliktelser viktiga att beakta, efter-
som skulden skall regleras under många 
år framåt. Det totala pensionsåtagandet 
uppgick vid årets slut till 1 584,4 mnkr. 
Av dessa redovisas 220 mnkr i balans-
räkningen och 1 364,4 mnkr återfinns 
utanför balansräkningen som en ansvars-
förbindelse. Den senare avser pensioner 
intjänade till och med 1997 och är ofi-
nansierad. För att minska de negativa ef-
fekterna som uppstår när utbetalningar 
av ansvarsförbindelsen ökar avsattes 50 
mnkr i Kalmar Läns Pensionskapitalför-
valtning AB (KLP) år 2000. Marknads-
värdet på de placerade tillgångarna i KLP 
uppgick 31 december 2016 till 118,1 
mnkr.

Borgensåtagande
Kommunen tecknar borgen för lån till 
egna hel- och delägda bolag, men även för 
andra externa verksamheter. Av det totala 
borgensåtagandet avser 95,1 procent egna 
hel- och delägda företag.

Kommunens samlade borgensåtagande för 
lån uppgick 2016 till 2 579,5 mnkr vilket 

är en ökning med 13,5 mnkr i förhållande 
till 2015. Främsta orsaken till ökningen är 
utökad borgen för Kalmar FF Fastigheter 
AB. 

Av det totala borgensåtagandet svarar Kal-
marhem AB för 49,5 procent. En positiv 
befolkningsutveckling och därmed efter-
frågan på bostäder är en förutsättning för 

Pensionsförpliktelser och pensions-

medelsförvaltning (mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012

1. Avsättning inkl. löneskatt 220,0 211,2 184,9 170,9 147,7

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 1 364,4 1 424,3 1 466,6 1 452,7 1 361,2

3. Placerade pensionsmedel (KLP)

    a. bokfört värde 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

    b. marknadsvärde 118,1 106,0 100,5 90,1 78,6

4. Återlånade medel (1+2-3b) 1 466,3 1 529,5 1 551,0 1 533,5 1 430,3

Tillgångsslag placerade pensionsmedel 

(KLP)

     -aktier 68,2 63,2 56,7 50,7 41,3

     -obligationer m.m. 49,9 42,8 43,8 39,4 37,3

     Avkastning placerade pensionsmedel, % 

(KLP)

     -aktier 15,83 8,85 17,21 24,03 12,40

     -obligationer m.m. 4,60 1,10 3,82 3,44 7,01

Kommunens borgensåtaganden (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Egna hel- och delägda bolag 2452,9 2465,4 2698,5 2783,9 2887,2

Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB)  120,1    95,0    95,9   96,8    97,7

Ekonomisk förening, fiber 1,3

Stiftelser, gruppbostäder     4,7      4,8     4,9    5,0    5,0

Egnahem      0,5      0,8     0,9    1,1    1,3

Totala borgensåtaganden 2579,5 2566,0 2800,2 2886,8 2991,2

Nämndernas utfall i förhållande till 

budget (%) 2016 2015 2014 2013 2012

Avvikelse nämnder, exkl. exploaterings-
verksamheten

1,4 1,2 0,8 -0,6 -0,7

Prognosavvikelser 

Jämfört med augusti respektive år, mnkr 

(%)

2016 2015 2014 2013 2012

Avvikelse nämnder, exkl. exploaterings-
verksamheten

29,5 41,1 35,1 10,4 2,6
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bolagets ekonomi. Efterfrågan på lägenhe-
ter har under 2016 varit god med fortsatt 
hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare 
bostäder i Kalmar ökar årligen varför detta 
risktagande på kort och medellång sikt 
måste betecknas som relativt lågt.

KIFAB i Kalmar AB svarar för 26,2 pro-
cent av det totala borgensåtagandet. Bo-
laget är beroende av ett gynnsamt före-
tagsklimat och hyresgästernas förmåga att 
överleva på en konkurrensutsatt marknad. 
Kommunens risk med hänvisning till KI-
FABs marknad måste betecknas som hö-
gre än den är för Kalmarhem AB.

Budgetföljsamhet
Budgetföljsamhet är ett annat mått på 
kommunens finansiella kontroll. En god 
budgetföljsamhet, tillsammans med en 
god budgetdisciplin, medför att behoven 
av buffertar minskar samt underlättar 
för korrigeringar vid eventuella svackor i 
ekonomin på kort sikt. 

Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll 
som möjligt. För tredje året i rad redo-
visar nämnderna sammantaget en positiv 
budgetavvikelse. Trenden för perioden 
2012 – 2016 är att nämndernas bud-
getavvikelse gått från negativ till positiv 
avvikelse. Snittavvikelsen för perioden är 
0,4 procent vilket bör betraktas som god 
budgetföljsamhet.

else Mnkr
Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kom-
munen har goda förutsättningar att an-
passa sig till förändrade förutsättningar 
under året. Slutligt utfall för nämnderna 
jämfört med augustiprognosen har alla år 
visserligen varit positiv men beloppsmäs-
sigt har det ökat. Prognossäkerheten från 
nämnderna behöver förbättras. 

Sammanfattande kommentar
För den löpande femårsperioden 2012-
2016 är nettokostnadsandelen 97,5 pro-
cent och självfinansieringsgraden 90,5 
procent. Detta är ett mycket bra resultat, 
väl över målnivån,och som bidragit till 
en kraftigt förbättrad soliditet, från 3,3 
procent 2012 till 11,3 procent 2016. An-
delen jämförelsestörande poster, främst 
AFA-pengar och rikshemsaffären, har 
dock varit stor under perioden. För att 
värdera kommunens strukturella ekono-
miska nuläge bör dessa poster exkluderas. 

Nettokostnadsandelen blir då 99,5 pro-
cent. Fortsatt hög investeringsnivå och 
troligt väsentligt högre ränteläge innebär 
att både avskrivningarnas och finansnet-
tots andel av kostnaderna kommer att 
öka. På sikt behöver därför andelen verk-
samhetens nettokostnader minska om re-
sultatmålet ska kunna infrias.

Ur risksynpunkt är det vidare glädjande 
att både kassalikviditet och soliditet för-
bättrats samt att nämnderna visar god 
budgetföljsamhet. Dock behöver prog-
nossäkerheten från nämnderna förbätt-
ras. Det bör även påpekas att nuvarande 
höga nivå på kommunalskatten utgör en 
risk. Ju högre nivå desto svårare att höja i 
det fall ekonomin skulle behöva tillskott. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt 
tuffa för Kalmar, eftersom kommunen 
liksom många andra kommuner, står in-
för utmaningar med fortsatt hög inves-
teringsvolym och stegrade behov vilket 
beror på befolkningsförändringar. Detta 
innebär att kostnaderna för kommunala 
tjänster kommer att öka betydligt snab-
bare än tidigare. En utmaning blir hur 
mycket av investeringarna som ska finan-
sieras via skatteintäkter respektive lånat 
kapital. Detta påverkar i sin tur utrymmet 
för att finansiera kommunens löpande 
drift i form av löner, lokaler, med mera. 
Därutöver påverkas kommunsektorns 
planeringsförutsättningar i hög grad av 
riksdagens beslut om statens finanser och 
hur de förhåller sig till förändringar, dels 
i det generella statsbidraget och dels i de 
specialdestinerade (riktade) statsbidra-
gen.

För att kunna klara av att uppfylla kom-
munens mål för god ekonomisk hushåll-
ning kommer det krävas en mycket aktiv 
ekonomistyrning framöver.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lag-
stadgat krav som återfinns i åttonde ka-
pitlet i kommunlagen. Kommunen ska 
upprätta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Vidare ska kommunen ock-
så ta fram finansiella och verksamhets-
mässiga mål för god ekonomisk hushåll-
ning. Kommunen skall också besluta om 
man vill använda sig av en resultatutjäm-
ningsreserv. Kalmar kommun har fattat 
beslut om ”Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” under 2013. Kalmar kommuns 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
tar sin utgångspunkt i att varje genera-
tion av invånare ska bära kostnaderna 
för den service som de själva beslutar om 
och konsumerar, samt att ekonomiskt 
utrymme finns för att ersätta tidigare 
gjorda investeringar. Ekonomin ska vä-
gas mot verksamheten på kort sikt, och 
verksamhetens behov i nuläget ska vägas 
mot verksamhetens behov i framtiden. 
Begreppet god ekonomisk hushållning 
har två perspektiv; ett finansiellt perspek-
tiv och ett verksamhetsperspektiv. För att 
kunna leva upp till detta har kommun-
fullmäktige beslutat om tre mål.

En tumregel i kommunsektorn är att re-
sultatet bör uppgå till minst två procent 
av de samlade intäkterna från skatt, ge-
nerella statsbidrag och kommunal utjäm-
ning för att god ekonomisk hushållning 
ska anses uppnådd. Med tanke på de ut-
maningar som sektorn nu möter i form 
av ökade volymer och kostnader samt att 
de generella statsbidragen inte räknas upp 
i samma takt innebär att sektorn bedöms 
att inte klara denna resultatnivå de när-
maste åren. Kalmar är därför en bland 
andra kommuner som följdriktigt juste-
rat ned målsättningen till en procent.
 
Samma förhållande gäller kring målet om 
självfinansiering. Den långsiktigta strä-
van är att investeringar fullt ut finansieras 
med egna medel. I det korta perspektivet 
är dock behovet av investeringar så stort, 
både till följd av ökad befolkning och av 
behovet att ersätta äldre anläggningar, 
att det kan motivera en lägre självfinan-
sieringsgrad. Det nu gällande målet för 
Kalmar är en självfinansiering om 50 
procent.

1. Begränsa nettokostnaderna till 99 pro-
cent av skatteintäkter och kommunal ut-
jämning över en rullande femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Nettokostnadsandelen 
för enskilda året 2016 hamnar på 95,3 
procent. Över den rullande femårsperio-
den 2016-2012 blir värdet 97,5 procent, 
en förbättring med 1,5 procentenheter 
jämfört med femårsperioden 2015-2011 
(99,0 procent).
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2. Självfinansiera investeringarna till 50 
procent över en rullande femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgra-
den för enskilda året 2016 hamnar på 
113,6 procent. Över den rullande fem-
årsperioden 2016-2012 blir värdet 90,5 
procent, en förbättring med 31,0 pro-
centenheter jämfört med femårsperioden 
2015-2011 (59,5 procent).

3. Kommunens alla verksamheter ska 
bedrivas på ett ändamålsenligt och kost-
nadseffektivt sätt.

Nämnderna arbetar med att formulera 
egna mål och indikatorer som ska ge för-
utsättningar att uttala måluppfyllelse. På 
kommunövergripande nivå används tre 
mätningar.

• KKiK för 2016.
• Jämförelse mellan verksamheternas re-
ferenskostnad (tidigare standardkostnad) 
och verklig kostnad för 2015.
• Rådets för främjande av Kommunala 
Analyser (RKA) presentation "Jämföra-
ren" i kommun- och landstingsdataba-
sen (Kolada).

Syftet med KKiK är att bidra med en 
bild av en kommuns ändamålsenlighet 
och kostnadseffektivitet. Metoden är att 
jämföra deltagande kommuners värden 
och rangordna resultaten. I mätningen 
2016 deltog 250 kommuner. Mätningen 
omfattar totalt 41 nyckeltal som redo-
visas under perspektiven tillgänglighet, 
trygghet, delaktighet, effektivitet och 
samhällsutvecklare. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner efter sina re-
sultat; grön om man tillhör de bästa 25 
procenten, gul om man tillhör de mitter-
sta 50 procenten och röd om man tillhör 
de sämsta 25 procenten.

För Kalmar kommun är utfallet i mät-
ningen 2016 den att 49 procent (43 pro-
cent 2015) av nyckeltalen är gröna, 49 
procent (47 procent) är gula och endast 
2 procent (10 procent) är röda. Starkaste 
perspektiven är delaktighet och tillgäng-
lighet och de svagaste perspektiven är ef-
fektivitet och trygghet.

Referenskostnad för olika verksamheter 
används i kostnadsutjämningen och är 
den beräknade kostnad som kommunen 

skulle ha om man bedrev verksamheten 
på en genomsnittlig nivå i fråga om am-
bitioner och effektivitet och med hänsyn 
tagen till kommunens struktur (demo-
grafi, med mera). Kalmar kommun redo-
visar 2015 en högre kostnad jämfört med 
referenskostnaden med 2,5 procent (5,9 
procent 2014) eller 49 mnkr (122 mnkr). 
På tre år har kostnadsutfallet minskat 
med 105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 pro-
cent) till 49 mnkr (2,5 procent), över re-
ferenskostnad. Under samma tidsperiod 
har genomsnittsavvikelsen för jämförelse 
kommunerna KKVH (Karlskrona, Kris-
tianstad, Växjö, Halmstad) ökat från 0,5 
procent till 1,1 procent.

Jämförarens ansats är att ge en bild av 
förhållandet mellan insatta resurser 
(kostnader) och kvaliteten (objektiv och 
subjektiv) i verksamheternas utförande, 
benämnt verkningsgraden. Utgångs-
punkten är att jämföra Kalmars resultat 
med andra kommuners avseende kostna-
der och kvalitet. Jämföraren indikerar en 
god verkningsgrad inom grundskola och 
gymnasieskola, en förväntad verknings-
grad (givet insatta resurser) i kultur- och 
fritidsverksamheten, en splittrad bild 
inom individ- och familjeomsorgen samt 
en något lägre verkningsgrad inom äldre-
omsorgen.

Med hänvisning till avvikelsen mot refe-
renskostnaden och resultatet i KKiK och 
”Jämföraren” är bedömningen att verk-
samheterna rör sig mot en högre grad av 
ändmålsenlighet och kostnadseffektivi-
tet. För att målet i sin helhet ska anses 
vara uppfyllt bör resultaten i KKiK och 
Jämföraren vara högre med hänvisning 
till den högre kostnadsnivån. Trenden är 
dock positiv främst med tanke på den år-
ligen minskande avvikelsen mot referens-
kostnaden.

Samlad bedömning över god eko-
nomisk hushållning
De två målen under det finansiella per-
spektivet uppnås. Målet under verksam-
hetsperspektivet bedöms vara på rätt väg. 
Trenden är positiv, då den negativa refe-
renskostnadsavvikelsen är minskande. På 
tre år har kostnadsutfallet minskat med 
105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 procent) 
till 49 mnkr (2,5 procent), över referens-
kostnad. Även placeringen inom flera av 
mätetalen i Kommunens Kvalitet i Kort-

het (KKiK) är stigande liksom att ”Jäm-
föraren” indikerar en god eller förväntad 
verkningsgrad i flertalet verksamheter. Av 
de övergripande fullmäktigemålen inom 
de fem fokusområdena bedöms en hög 
andel (88 procent) att vara uppnådda el-
ler på rätt väg vilket stärker bilden av en 
ändamålsenlig verksamhet. Nämnderna 
uppvisar en god budgetföljsamhet. Den 
samlade bedömningen är att Kalmar 
kommun har en god ekonomisk hushåll-
ning.

Balanskravsutredning och resultat-
utjämningsreserv
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat 
krav som kommunen måste uppfylla 
enligt kommunallagen. Det trädde i 
kraft år 2000 och utgör en undre gräns 
för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. Balanskravet 
innebär i korthet att kommuner och 
landsting ska besluta om en budget där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Om 
resultatet ändå blir negativt i bokslutet 
är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott 
inom tre år och att kommunfullmäktige 
ska ange hur detta ska ske i en plan. Det 
finns dock ett undantag från huvudprin-
cipen. Kommunfullmäktige kan med 
hänvisning till synnerliga skäl besluta om 
att inte återställa hela eller delar av ett 
underskott. Dessa ska då tydligt specifi-
ceras i förvaltningsberättelsen
i årsredovisningen. 

Varje år ska det i förvaltningsberättelsen 
i årsredovisningen redovisas en balans-
kravsutredning. Den redovisas i tabell 1. 
Den inleds med årets resultat, vilket re-
duceras eller tillförs med ett antal poster 
enligt lagsstiftningen. När det är gjort, 
får man fram ”Årets resultat efter balans-
kravsutredning före avsättning till RUR”.

Nästa steg i balanskravsutredningen ut-
görs av medel som förs till eller från RUR. 
Sedan 2014 är det möjligt för kommu-
ner och landsting att tillämpa RUR och 
under vissa förutsättningar föra medel 
mellan olika år. Tanken är att överskott 
ska kunna reserveras i RUR under finan-
siellt goda tider, då skatteintäkterna ökar 
ordentligt, för att sedan användas för att 
täcka hela eller delar av underskott under 
svagare tider, då skatteintäkterna mins-
kar eller endast måttligt ökar. RUR ska 
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därigenom bidra med att skapa stabilare 
planeringsförutsättningar för kommuner 
och landsting. Den bakomliggande tan-
ken är alltså att det rådande konjunktur-
läget inte ska påverka resurstilldelningen 
till verksamheterna i alltför hög utsträck-
ning. Behovet av servicen som kommu-
ner och landsting tillhandahåller minskar 
i regel inte i en lågkonjunktur, utan det 
kan snarare vara tvärtom för vissa delar 
av verksamheten. Dessutom framstår det 
inte som ändamålsenligt att behöva göra 
tillfälliga nerdragningar i verksamheten 
som sedan måste byggas upp igen när 
lågkonjunkturen är över.

Kalmar kommun har beslutat att använda 
sig av RUR. I enlighet med de krav som 
ställs i kommunallagens åttonde kapitel 
innehåller de av kommunen framtagna 
riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning även hanteringen av RUR. 
Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan 
en reservering till RUR göras med högst 
det belopp, som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar som överstiger 1 procent av skatte-
intäkter samt statsbidrag och utjämning. 
Det är i enlighet med lagens lägstanivå. 
Om kommunen har ett negativt eget 
kapital, inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, ska gränsen för 
när avsättning får ske istället uppgå till 2 
procent av summan av de ovan nämnda 
posterna. Kommunen har också beslutat 
att resultatutjämningsreserven får uppgå 
till högst 5 procent av de tre senaste årens 
genomsnittliga nivå på skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag. En-
ligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan 
en disponering från RUR göras, för att 
helt eller delvis täcka ett balanskravsun-
derskott, när skatteunderlagsprognosen 
för ett enskilt år faller under det tioåriga 
genomsnittet för skatteunderlagets ut-
veckling. Eftersom det på förhand är 
svårt att med säkerhet veta hur lång och 
djup en lågkonjunktur blir innehåller 
riktlinjerna för RUR också en bestäm-
melse om hur medel får disponeras från 
RUR. Riktlinjerna anger att storleken på 
disponeringen maximalt får uppgå till 
40 procent av RUR det första året i en 
lågkonjunktur. Under det andra året får 
maximalt 50 procent av de återstående 
medlen tas i anspråk och under det tredje 
året får hela den resterande reserven tas i 

anspråk. Detta ger kommunen goda för-
utsättningar att vid behov genomföra ett 
omställningsarbete och/eller överbrygga 
en lågkonjunktur.

Balanskravsutredning (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat 166,7 62,5 2,5 57,3 125,8

Reducering av samtliga realisationsvinster -4,0 -14,6 -2,8 -40,4 -172,5

Årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar

162,7 47,9 -0,3 16,9 -46,7

Reservering till resultatutjämningsreserv 

(RUR)

127,1

Disponering från resultatutjämningsreserv 

(RUR)

18,6

Årets balanskravsresultat 35,6 47,9 18,3 16,9 -46,7

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§ -40,0 15,6  45,5

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl 

att reglera

35,6 47,9 -21,7 32,5  -1,2

Återställning av balanskravsunderskott 

(mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Kvar att återställa från tidigare år (Ingående 

värde)

0 -21,7   0 -1,2 0

Resultat efter justering av RUR - - - - -

Kvar att återställa från tidigare (Utgående 
värde)

0    0 -21,7   0 0

Resultatutjämningsreserv, RUR (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Ingående värde 28,0 28,0 46,6

Reservering till RUR 127,1 46,6

Disponering av RUR 18,6

Utgående värde 155,1 28,0 28,0 46,6

Utgående värde/skatteintäkter, utjäm-

ning och generella statsbidrag, procent

     4,4      0,8        0,9      1,5
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE 
KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga 
steg tagits när det gäller klimat- och mil-
jöarbetet. Kalmar ska fortsätta att ligga i 
framkant och arbetet ska präglas av kon-
kreta insatser som ger effekt både på kort 
och på lång sikt. Kalmar kommun tar 
ansvar och visar vägen i miljöarbetet med 
utgångspunkt från de nationella miljö-
kvalitetsmålen.

Fokusområdets text i sin helhet finns 
att läsa i ”Verksamhetsplan med budget 
2016 och ekonomisk planering 2017-
2018”.

Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera om-
råden för att se till att vi får ett grönare 
Kalmar. Sedan två år tillbaka tar kom-
munen årligen fram ett miljöbokslut för 
att stämma av kommunens arbete mot 
de nationella miljökvalitetsmålen. Det 
tredje bokslutet kommer att vara klart i 
februari 2017. Bokslutet används också 
som stöd i kommunikationen av Kal-
mars miljöarbete.

Sedan flera år tillbaka arbetar Kalmar 
kommun mot målet att vara fossil-
bränslefritt år 2030 i kommunens egen 
verksamhet och i Kalmar kommun som 

geografisk plats. Sedan 1990 har Kalmar 
kommun minskat utsläppen av koldi-
oxid med 34 procent. Den största kvar-
varande utmaningen är transporter, där 
merparten av de bränslen som används 
fortfarande är fossila. En rapport från 
2015 som kartlade hur kommunanställ-
da reser i tjänsten samt till och från job-
bet visade bland annat att 80 procent av 
kommunorganisationens fossila utsläpp 
från resor kan härledas till arbetspend-
ling. Samtliga förvaltningar i kommu-
nen har skapat aktiviteter 2016 utifrån 
Färdplan 2020, som är kommunens 
handlingsplan för att minska utsläpp 
av växthusgaser till följd av tjänsteresor 
och arbetspendling. Från och med 2015 
är samtliga förvaltningar dessutom med 
och klimatkompenserar för de tjänste-
resor som fortfarande görs med fossila 
drivmedel. Pengarna läggs i en klimat-
pott, där vem som helst inom Kalmar 
kommuns förvaltningar kan ansöka om 
bidrag till miljö- och klimatförbättrande 
projekt. 2016 gick kompensationspeng-
arna till laddstolpar, musselodling och 
toxikologexpertis för en giftfri förskola 
och skola i kommunen.

Kalmar kommuns arbete för att minska 
övergödningen i Östersjön är nationellt 

erkänd genom Kalmarsundskommissio-
nen. Under 2016 blev Kalmar kommun 
antagen som ett gott exempel av orga-
nisationen ”Race for the Baltic”, som är 
ett initiativ för att förbättra Östersjömil-
jön genom bland annat kollektivt age-
rande och uppmuntran till innovation. 
Ett annat stort pågående vattenprojekt 
är EU-projektet ”Baltic Blue Growth” 
som handlar om att anlägga en storska-
lig musselodling i Kalmarsund, med 
syfte att hitta affärsmässiga vägar för att 
minska mängden näringsämnen i Öst-
ersjön. Odlingen är nu på plats utanför 
Byxelkrok. Kalmar kommun har även 
en egenägd musselodling utanför Hagby. 
Under hållbarhetsveckan i skiftet augus-
ti - september 2016 anordnade Kalmar 
kommun och Linnéuniversitetet för an-
dra året i rad ett så kallat ”Hållbarhets-
safari”, med syfte att visa goda exempel 
på miljöarbete i Kalmar som region. 400 
personer deltog på eventet. Arbetet med 
giftfri skola och förskola fortsätter. En 
handlingsplan har tagits fram och är ute 
på remiss.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Kommentar
Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Se-
dan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av koldioxid med 34 procent. Den största 
kvarvarande utmaningen är transporter, där merparten av de bränslen som används 
fortfarande är fossila. 

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri 
kommun

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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En rapport från 2015 som kartlade hur kommunanställda reser i tjänsten samt till 
och från jobbet visade bland annat att 80 procent av kommunorganisationens fos-
sila utsläpp från resor kan härledas till arbetspendling. Samtliga förvaltningar i kom-
munen har skapat aktiviteter för 2016 utifrån ”Färdplan 2020”, som är kommunens 
handlingsplan för att minska utsläpp av växthusgaser till följd av tjänsteresor och ar-
betspendling. Aktiviteterna är allt ifrån inköp av elbilar, uppsättning av laddstolpar, 
inköp av fler cyklar och genomförandet av fler webbmöten. Samtliga förvaltningar 
är dessutom med och klimatkompenserar för de resor som fortfarande görs med fos-
sila drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott, där vem som helst inom kommunens 
förvaltningar kan ansöka om bidrag till miljö- och klimatförbättrande projekt. 2016 
gick kompensationspengarna till laddstolpar, musselodling och toxikologexpertis för 
en giftfri förskola och skola. 

Upphandlingen av kollektivtrafiken som gjordes under början av året har lett till att 
man under 2017 kommer att driva bussarna på 100 procent förnyelsebar energi, nå-
got som Kalmar kommun har verkat för. Alla kommunens egna godstransporter körs 
numera på det gröna dieselbränslet, HVO. Inom detaljplanering möjliggörs det så ofta 
som möjligt för laddstolpar. 

Kalmar kommuns stora energitjänsteprojekt fortsätter under 2017 och har hittills 
innefattat 800 åtgärder. Den beräknade energibesparingen är 5000 MWh. Även de 
kommunala bolagen jobbar intensivt med energifrågan. Till exempel minskade Kal-
marhem sin energianvändning med 20 procent jämfört med 2007. Vad det gäller sol-
celler på kommunala byggnader så har följande byggnader fått solceller under 2016; 
Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Falkenbergsskolan och Barkestorpsskolans sporthall.

Cykeltrafiken ska årligen öka.

Kommentar
Cyklingen i Kalmar indikeras ha minskat med cirka 1 procent under 2016 efter flera år 
med positiva siffror. Detta trots att befolkningen samtidigt ökat med drygt 1 procent.

Totalt för alla nio mätare för kvartal tre: Ökningen sammantaget för de tre åren 2013-
2015 är 7,8procent. Minskningen 2016 indikeras till 0,5procent.

Totalt för alla nio mätare för hela året: Ökningen sammantaget för de tre åren 2014-
2016 är 6,0procent. Minskningen 2016 indikeras till 1,5procent.

Mätningarna är inte exakta utan ger endast grova indikationer på utvecklingen. Förra 
året baserades ökningssiffran 26 procent på statistik från de åtta först uppsatta mätarna 
(maj 2012) för kvartal tre. I år vägs även den nionde mätaren vid Hansabron in, som 
tillkom i juni 2013 och som nu har tillräckligt lång serie för att vara riktigt intressant i 
statistiken. Därför blir jämförelseåret 2013 när vi redovisar kvartal tre och 2014 när vi 
redovisar helårsstatistik. Avstannad ökning eller till och med minskning av cyklingen ses 
även i andra städer runt om i landet, till exempel i cykelstaden Lund. Det kan finnas 
många förklaringar till trendbrotten. Vädervariationer kan spela in, då augusti 2016 var 
betydligt kallare än 2015. En annan förklaring skulle kunna vara konjunkturen. Under 
en högkonjunktur, som nu, kan det hända att biltrafiken ökar. Resvaneundersökningar 
visar att cyklingen minskat generellt i hela landet, även fast Kalmar kommun under 
några år kunnat visa positiva siffror och att unga i allt högre grad väljer bort cykel för 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ökar i Kalmar sedan flera år, dock tycks biltrafiken ha 
ökat en aning under 2016 efter att ha legat på en stabil lägre nivå i flera år.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken
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År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter 
vara klimatneutrala.

Kommentar
2015 togs det gemensamma dokumentet ”Färdplan 2020” fram, med syfte att minska 
klimatpåverkan från resor. Färdplanen är ett smörgåsbord av åtgärder som kan göras 
på förvaltningsnivå. Inför 2016 tog samtliga förvaltningar fram åtgärder som de anser 
passar bäst för den egna verksamheten. Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som 
har flest aktiviteter under målet om klimatneutrala resor. Under 2016 har de satt upp 
åtta nya laddstolpar till sin verksamhet och de har nått målet om 20 elbilar i verksam-
heten. Förvaltningen har minskat sitt bensininköp från 16 procent till 3 procent av 
den totala bränsleförbrukningen. Omsorgsförvaltningen har också gått i bräschen när 
det gäller uppföljning. Varje månad följer de upp hur bilarna tankas och de enheter 
som tankat fossila bränslen i exempelvis en biogasbil får redovisa orsaken till detta. 

Socialförvaltningen har satsat på cykling och har ökat tjänstecyklingen med 55 pro-
cent på ett år. Serviceförvaltningen har under 2016 ökat antalet el- eller biogasbilar 
från 60 stycken till 117 stycken. 

Fler och fler förvaltningar ansluter sig till dELbilspoolen som inte bara är fossilbräns-
lefritt utan också ett bra sätt att spara på resurser då färre antal bilar täcker samma 
resebehov. Utöver det som individuella förvaltningar gör så kommer samtliga förvalt-
ningar att fortsätta klimatkompensera de resor som inte kan göras fossilbränslefritt. 
De pengarna hamnar sedan i en pott för klimatåtgärder. 

Även bolagen jobbar med att ha en ett förnyelsebart resande, exempelvis har KIFAB 
utökat sin fossilbränslefria fordonsflotta till att vara 67 procent av det totala antalet 
fordon. För att få även de anställda att resa hållbart till och från jobbet genomfördes 
under hösten 2016 ”Hälsopendling” för alla kommunanställda. 

Fullmäktigemål - Klimatneutrala 
resor

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska 
uppgå till 70 procent år 2020.

Kommentar
Målet att öka mängden ekologisk och närproducerad mat är något som kommunen 
har arbetat framgångsrikt med under ett antal år. Andelen ekologiskt och/eller närpro-
ducerad mat 2016 var 62procent, varav 32procent var ekologisk. Serviceförvaltning-
en tittade också specifikt på frukt för ekologiska fruktstunder, då andelen ekologisk 
frukt var 30 procent. Det är främst serviceförvaltningen med upphandlingsenheten i 
spetsen som driver detta mål, men även andra förvaltningar drar sitt strå till stacken 
genom att vara medvetna om målet och avropa ekologiska varor. Näringslivsenheten, 
upphandlingsenheten och politiken genomförde under 2016 ett inspirationsmöte om 
hur man bryter ner sina livsmedelsupphandlingar i mindre delar för att gynna mindre 
producenter. Resurshushållning är alltid viktigt ur ett miljöperspektiv, så väl som ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Därför har Kalmar kommun infört vägning av matsvinnet 
i skolorna. Målet var att minska 2015 års siffror på 15g/elev. Det målet uppnåddes 
genom att 2016 års resultat visade 14,2 g/elev. En vegetarisk dag hölls den 1 februari 
2016 i alla skolor, även detta för att lyfta miljöperspektivet.

Fullmäktigemål - Ekologisk och 
närproducerad mat

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Kommentar
Kollektivtrafikresandet i Kalmar kommun ökade med 7 procent i stadstrafiken och 12 
procent i landsbygdstrafiken 2016. Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten 
med KLT, cirka en gång i månaden. När Kalmar kommun prioriterar detaljplaner är 
avstånd till kollektivtrafik en utvärderings parameter.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik
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Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

Kommentar
Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt er-
känt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev kommunen antagen som 
ett gott exempel av organisationen ”Race for the Baltic”, som är ett initiativ för att 
förbättra Östersjömiljön genom bland annat kollektivt agerande och uppmuntran 
till innovation. Ett annat stort pågående vattenprojekt är EU-projektet ”Baltic Blue 
Growth” som handlar om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med 
syfte att hitta affärmässiga vägar för att minska mängden näringsämnen i Östersjön. 
Odlingen är nu på plats utanför Byxelkrok. Kalmar kommun har även en egenägd 
musselodling utanför Hagby. 

Vattenfrågor finns alltid med som en parameter vid planarbetet. För att nå god sta-
tus för alla våra vattendrag på alla parametrar hos Vattenmyndigheten krävs ett brett 
arbete. För att minska försurningen så kalkas Skärvsjön regelbundet. För att minska 
näringsläckaget till Östersjön har två fosfordammar och ett tvåstegsdike anlagts samt 
att en kustnära våtmark i norra delen av kommunen har utökats. Skolprojektet "Vat-
tendetektiver" har fått förlängt bidrag. 16 skolklasser deltog under 2016 i exkursioner, 
där även flera medlemmar i vattenråden medverkade. Att vi har ett fungerande re-
ningsverk är A och O för Kalmar kommuns vatten. 

Utsläppen av kväve ligger på 12,5 mg/l, vilket ligger under Kalmar Vattens mål på 14 
mg/l. Planeringen för ett nytt reningsverk pågår. Under ”Hållbarhetsveckan” i må-
nadsskiftet augusti - september 2016 anordnade Kalmar kommun och Linnéuniver-
sitetet för andra året i rad ett så kallat ”Hållbarhetssafari”, där 400 personer deltog. 
Syftet med safariet var att visa goda exempel på miljöarbete i Kalmar som region.

Fullmäktigemål - Vatten

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta pro-
jektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.

Kommentar
En översyn pågår kring hur arbetet ska bedrivas framåt med anledning av omorgani-
sationen som pågår av trafikfrågorna. En resursförstärkning är nu nödvändig för att 
bibehålla ambitionen och om arbetet ska utvecklas ytterligare utifrån den uttalade 
politiska ambitionen krävs en ännu större resursförstärkning. 

Cykelarbete bedrivs även utanför projektet i exempelvis många byggprojekt. Under 
tertial tre har cykelbanor byggts längs Magistratsgatan/Lindölundsvägen, Esplanadens 
norra sida och mellan Rinkabyholm och Smedby/Nybrovägen. En ny cykelparkering 
har byggts vid hållplats Mejeriet. Omfattande röd-vit cykelvägvisning har uppförts i 
Smedby. En så kallad bymiljöväg har anlagts längs en del av Smedbyvägen. 

Kalmar Cykelstad har medverkat med en monter på Friskis & Svettis temadag ”Cy-
kel”. Hälsopendlingskampanjen har genomförts i september - oktober 2016 i sam-
verkan med miljöstrategerna, energirådgivaren och Aktivt liv. Den årliga cykellyse-
kampanjen har genomförts ihop med Polisen. En cykelkarta har också utvecklats i 
KALMAR-appen.

Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Det är inte bara persontransporterna som ska vara klimatneutrala 2020 utan även 
godstransporterna. Under 2016 började alla kommunens egna transporter gå på det 
gröna bränslet HVO (biodiesel med slaktavfall som främsta råvara). Vad det gäller 
upphandlade transporter så kommer de från och med 2017 att gå på minst 25 procent 
förnyelsebart bränsle. Från och med 2020 är det ett krav på att alla fordon ska vara 
klimatneutrala.
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Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetab-
lerade vattenråden och kustmiljögrupperna.

Kommentar
Vattenråden arbetar enligt verksamhetsplanen och har sökt och fått bidrag att fortsätta 
med skolprojektet och åka på studiebesök 2017. också utvecklats i KALMAR-appen.

Uppdrag - Ideellt engagemang

Genomförd

Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling 
i Kalmarsund.

Kommentar
Under tertial tre, 2016, har musselodlingen utanför Byxelkrok flyttats från en ut-
satt position utanför Hunderum till en mer skyddad position inne i Grankullavik. 
Hagbyodlingen har sänkts ned cirka 2 m under vattenytan, genom att flytrören har 
vattenfyllts och kompletterats med issäkra bojar. Båda åtgärderna gjordes för att säkra 
att odlingarna inte ska ta skada av höststormar och en eventuell isvinter 2016/2017.

Uppdrag - Musselodling

Uppdrag - Nytt reningsverk Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga 
ambitioner när det gäller rening.

Kommentar
Arbetet med Kalmarsundsverket har gått vidare enligt plan. En projektorganisation 
har tagits fram. Ändring sedan tidigare är att det ska byggas två nya rötkammare is-
tället för att renovera befintliga. Projektprogrammet håller på att färdigställas för att 
kunna göra en upphandling under året i form av samverkansprojekt.

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala 
bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommu-
nanställdas arbetspendling.

Kommentar
Det har genomförts en uppföljning som visar att samtliga förvaltningar har använt sig 
av ”Färdplan 2020” samt har egna aktiviteter eller mål som är inrapporterade i Hyper-
gene. Kommunledningskontoret ska fortsätta att finnas som stöd och se över behovet 
av uppföljning och analys av ”Färdplan 2020” under 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta 
för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn 
och vidare till Norrköping.

Kommentar
Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regi-
onförbundet i Kalmar län samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kom-
muner. Inga beslut är tagna i ärendet.

Uppdrag - Arbetspendling

Uppdrag - Superbusstråk

Genomförd

Genomförd

Pågående
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Kalmar Vatten AB får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden 
och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan 
med Länsstyrelsen i Kalmar län samt berörda kommuner.

Kommentar
Under 2017 kommer samhällsbyggnadskontoret att bjuda in berörda parter för att påbörja 
arbetet med uppdraget. Då det funnits oklarheter kring var uppdraget skulle bedrivas har 
det inte kunnat påbörjas tidigare.

Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad

Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kal-
marsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder.

Kommentar
Under tertial tre, 2016, har Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan för 2016 slut-
förts med ett fåtal avvikelser och resultatet har redovisats för styrgruppen. Kommunled-
ningskontoret och serviceförvaltningen har gemensamt tagit fram en verksamhetsplan för 
2017, som med ett mindre tillägg angående såddfinansiering godkändes av styrgruppen. 
Samtliga medlemskommuner har tackat ja till fortsatt medlemskap under 2017 och styr-
gruppen har gett Kalmar kommun förtroende att hålla i sekretariatet. Kalmarsundskom-
missionen har därefter beslutat att sekretariatsfunktionen ska upphandlas.

Uppdrag - Kalmarsundskommis-
sionen

Genomförd

Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kom-
munala bolag arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den 
elenergi som används i kommunens verksamheter ska öka.

Kommentar
Följande solcellsanläggningar är installerade under 2016; Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Fal-
kenbergsskolan och Barkestorpskolans sporthall, vilket har gett en total effekt på 64,2 kW. 
Ett nytt avtal för solcellsanläggningar tecknades i slutet av december.

Uppdrag - Förnyelsebar energi

Genomförd

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur, samt också 
starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en 
sådan giftfri miljö som möjligt. Detta görs tillsammans med barn- och ungdoms-
nämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden.

Kommentar
En handlingsplan är framtagen av arbetsgruppen. Den överlämnas via samhällsbyggnads-
nämnden och övriga berörda nämnder till kommunfullmäktige för beslut.

Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor 
och skolor

Pågående
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Miljö

Väsentliga händelser under året

Tillsyn
Verksamheten har utvecklat arbetet med 
fokusgrupper, vilka fungerar som kon-
taktgrupper med näringslivet. En fokus-
grupp per enhet är just nu igång. Under 
året så har tillsynen på miljöenheten 
inriktats på energi och risker. Livsmed-
elskontrollerna innefattas i ett nationellt 
projekt och ett MSO-projekt gällande 
kosttillskott. Arbetet med uppdraget att 
fasa ut farliga ämnen från förskolor och 
skolor pågår för att skapa en så giftfri 
miljö som möjligt vid nybyggnationer 
samt för att se vilka förbättringsåtgärder 
som kan göras i redan befintliga lokaler. 
En handlingsplan för det fortsatta arbetet 
kommer att redovisas för beslut före års-
skiftet 2017/2018. 

Klimat- och energiprogram
Ett nytt klimat- och energiprogram har 
arbetats fram och antagits. Det har även 
fattats beslut om att fortsätta med klimat-
kompensationssystemet. Ett nationellt 
finansierat projekt om laddinfrastruktur 
för elbilar har beviljats och avslutas under 
våren 2017. Kalmarsundskommissionen 
har blivit utsedd till ”Front Runner” av 
organisationen Race for the Baltic och 
ett samarbete för att gemensamt minska 
övergödningen har nu påbörjats. En 
handlingsplan för giftfri skola och för-
skola har arbetats fram under året.

En förtätning pågår av Kalmar stad, vil-
ket innebär att områden som redan är 
utfyllda eller påverkade av tidigare verk-
samheter, blir ännu mer påfrestade. Det 
innebär att Kalmar kommun genomför 
miljöundersökningar i många detaljpla-
ner inom områden som kan misstänkas 
vara förorenade.  Kalmar kommun arbe-
tar för att i ett tidigt skede ta reda på vilka 
eventuella saneringskostnader ett projekt 
kan medföra. I det arbetet undersöks 
möjligheter för att hantera massor på ett 
så miljömässigt och kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. 

Under året har ett masshanteringspro-
jekt påbörjats som syftar till att ta fram 
riktlinjer och rutiner för att underlätta 
det framtida arbetet med hantering av 
schaktmassor. Projektet ska också identi-
fiera platser som har behov av schaktmas-
sor.

Etapp ett av Vassmolösa ångsåg har sane-
rats under 2016 med de 4,5 mnkr som 
erhölls av Naturvårdsverket och arbetet 
med att undersöka Kalmar kommuns 
deponier fortsätter. Bland annat har en 
tidigare deponi i Bergavik undersökts 
och kommunen har gått vidare med ut-
redning och undersökningar av Kalmar 
kommuns högst prioriterade deponier 
Barkestorp och Tegelviken. Hösten 2016 
togs beslut av Naturvårdsverket om att 
Kalmar kommun erhåller bidrag för sa-
nering år 2018 för åtgärder vid barkdepo-
nin vid Vassmolösa ångsåg samt Kalmar 
stads gasverk.

 Kalmarsundsverket 
Kalmar kommunfullmäktige har tagit 
ett inriktningsbeslut för ”Kalmarsunds-
verket” i mars 2016 med att ge Kalmar 
Vatten i uppdrag att genomföra plane-
ringsfasen för projektet och återkomma 
med en investeringskalkyl. Inriktnings-
beslutet innebär en övergång från för-
studiefas till planeringsfas. Planerings-
fasen avser en ny vattenreningsdel samt 
ny- och ombyggnad av slamhanteringen. 
Den totala investeringskostnaden för det 
nya Kalmarsundsverket inklusive slambe-
handlingsdelen är i intervallet 850-1 100 
mnkr. Projektet har utökats med att två 
nya rötkammare ska anläggas i anslutning 
till ”Kalmarsundsverket”. En tillstånds-
ansökan enligt kap 9 Miljöbalken har 
lämnats in till Länsstyrelsen.

Under året har det pågått ett membran-
filterförsök på reningsverket. Testet har 
utökats med så kallat GAK-filter (Granu-
lerat aktivt kol). Syftet med testet är att 
rena avloppsvatten från läkemedelsrester 
och andra toxiska ämnen. En viktig del 
i Kalmar Vattens miljöarbete är att kart-
lägga vad som kommer via avloppet till 
reningsverket samt via dagvatten till dag-
vattendammar. 

Dagvattenhantering Tjärhovet
Kalmar Vatten AB har tillsammans med 
andra samarbetspartners sökt och fått 
LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdspro-
jekt) av Länsstyrelsen med syfte att bygga 
och utvärdera en ny anläggning för dag-
vattenrening vid Tjärhovet i Kalmar. 
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Tekniken bygger på att dagvatten vid 
höga flöden tillfälligt kan lagras i en stor 
”ballong” i havet för att senare kunna 
behandlas. Den totala kostnaden är bud-
geterad till 1,3 mnkr varav bidragsdelen 
uppgår till hälften. Arbetet kommer att 
påbörjas under 2017.

Ombyggnad av pumpstationen vid 
Köbygärde
Styrelsen har anslagit 3 mnkr för en 
ombyggnad av pumpstationen i Kölby-
gärde. Pumpstationen ligger i före detta 
avloppsreningsverket i Ljungbyholm och 
hanterar avloppsvatten från hela södra 
kommundelen. Pumpstationen är gam-
mal och vid problem får bräddning ske 
manuellt. Den utgör en flaskhals i den så 
kallade ”Södra linan” in till Kalmar av-
loppsreningsverk. Planerad åtgärd inne-
bär en ny byggnad samt att en automa-
tisering installeras i stationen. Stationen 
kommer även att förses med reservkraft.

Kustmiljö
Musselodlingen utanför Byxelkrok har 
sjösatts och Baltic Blue Growth-projek-
tet, som syftar till att få bort miljögifter 
i havet, har startats upp. Linnéuniver-
sitetet har utfört provtagning, för att 
under tre års tid kunna följa upp hur 
musselodlingen påverkar sin omgivande 
miljö. Hagbyodlingen är på plats utanför 
Hagby och delar av den har rensats för 
att tillväxt ska kunna följas upp av Lin-
néuniversitetet. 

Energitjänsteprojektet, som syftar till 
att effektivisera energianvändningen i 
de kommunala fastigheterna, fortsätter 
under 2017. Projektet handlar både om 
tekniska åtgärder och ändrade vanor. Sol-
celler har installerats på fyra nya byggna-
der under året för att reducera elbehovet. 
Totalt har Kalmar kommun nu nio sol-
cellsanläggningar.

Andelen biogasbilar (en ökning med 24 
stycken) och elbilar (en ökning med 29 
stycken) ökar i Kalmar kommuns bil-
pooler. Avtal har tecknats med MoveA-
bout, för att utveckla Kalmar kommuns 
centrala fordonspool. Till dELbilspoo-
len, som även kan nyttjas av privatperso-
ner och företag, bidrar Kalmar kommun 
med fyra dELbilar. 

Industrifastigheter
Under 2016 har ytterligare ett antal 
parkeringsplatser i garage utrustats med 
ladduttag för elbil. Dessa platser hyrs ut 
till rabatterat pris med el inkluderad. En 
solcellsanläggning har installerats på KI-
FABs kontor och har varit i drift sedan 
januari 2016 och den svarar för cirka 
80 procent av fastighetens elbehov på 
årsbasis. I december 2016 togs den nya 
tågserviceanläggningen i bruk av Kalmar 
länstrafik. Investeringen positiva miljö-
konsekvenser har inneburit att den fi-
nansieras genom Kommuninvests gröna 
obligation. Modernisering av fordons-
parken fortsätter och andelen el- och gas-
bilar uppgår nu till 67 procent. Samtliga 
fastigheter är sedan tidigare uppvärmda 
utan hjälp av fossila bränslen.

Renhållning och avfall
Efter inledande problem med den optiska 
utsorteringen av matavfall beslutade Kal-
marsundsregionens Renhållare (KSRR) 
under året att upphandla ny optisk sorte-
ringsanläggning samt utrangera och be-
lasta resultatet med en direktavskrivning 
av den gamla anläggningen. Stämnings-
ansökan mot förra leverantören har läm-
nats in till Kalmar Tingsrätt. Ombygg-
nationen av optisk sortering påbörjades 
i oktober. Utsortering av matavfall har 
pågått obrutet, då matavfallet sorteras i 
Vetlanda under byggnationstiden.

KSRR uppnår målet för matavfallsin-
samling där 50 procent av hushållens 
matavfall ska vara utsorterat. 64 procent 
av hushållens matavfall eller 9 768 ton 
matavfall blir till biogas och biogödsel. 
Cirka 22 000 m3 förbehandlat matav-
fall har levererats till More & Kalmar 
biogas. Under året tog KSRR beslut om 
att bygga en ny återvinningscentral med 
personalutrymmen för att ersätta nuva-
rande återvinningscentral vid Tegelviken. 
Förfrågningsunderlag är publicerat.

KSRR har påbörjat ett genomgripande 
projekt med översyn av samtliga produk-
tionsprocesser för att förstärka miljö- och 
kvalitetsledningssystemet med en ökad 
verkan mot ständiga förbättringar. Målet 
är att i första skedet förbättra produktio-
nen avseende insamling av hushållsso-
por. Produktionen vid avfallsanläggning 
Moskogen utvecklas starkt. Anledningen 
är ökad byggaktivitet i regionen som ger 

upphov till behandling av förorenade 
jordar. KSRR har investerat i sex lastbi-
lar med fordonsgasdrift, vilket innebär 
bibehållen målsättning att 75 procent av 
fordonen som sköter insamling av hus-
hållssopor ska drivas med biogas.

Framtid

Lagstiftningen inom tillsynsverksamhe-
tens område är under ständigt förändring 
vilket ställer höga krav på kompetensut-
veckling. I en växande kommun så till-
kommer nya tillsynsobjekt och med det 
ett ökat rekryteringsbehov. Arbetet inom 
området ”Förenkla helt enkelt” kommer 
att fortgå. Detta för att leva upp till ett 
bra företagsklimat och en ständig utveck-
ling inom området.

Reningsverket på Tegelviken är föråld-
rat och är över 50 år gammalt. Kalmar 
kommunfullmäktige har tagit ett inrikt-
ningsbeslut till en ny vattenreningsdel 
samt ny- och ombyggnad av slamhan-
teringen som ersätter den befintliga an-
läggningen. Den planerade platsen för 
”Kalmarsundsverket” är mellan befint-
ligt reningsverk och KSRR. Projektering 
och byggnation av det nya reningsverket 
kommer att pågå under många år framö-
ver.

Kalmar Vatten står inför stora inves-
teringar de kommande åren. Förutom 
Kalmarsundsverket planeras stora inves-
teringar i VA-ledningsnätet, vattenverk-
samheten (kapacitetökningar och kvali-
tetsförbättringar), reningsverksamheten 
(pumpstationer) samt dagvattenhante-
ringen.

Solenergi
Sol är fortsatt i ropet. Många elkunder 
vill veta hur deras energi produceras och 
flera kunder kan tänka sig egen elproduk-
tion. Så Kalmar Energi utropade en En-
ergirepublik för kunder och aktörer som 
vill bidra till ett hållbart samhälle. Med 
delningsekonomi och nya ideal växer 
också nya beteenden fram, vilket Kalmar 
Energi tog fasta på. Tillgången till en vara 
eller tjänst är viktigare än själva ägandet 
i sig, vilket resulterade i Nöbble Solpark 
- Sveriges största medlemsägda soltak för 
egen elanvändning och ett stort kollektiv 
med en gemensam vision om ett hållba-
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rare samhälle. När Nöbble nu slutligt le-
vererats tar Kalmar Energi nästa steg och 
satsar tillsammans med Kalmar Öland 
Airport på Sveriges största solcellspark på 
flygplatsen. Projektet Törneby Solpark är 
just nu under försäljning och intresset är 
stort både hos mindre delägare Kalmar-
sund Sol men även företag som vill äga 
en andel i anläggningen direkt. Även ser-
viceförvaltningen arbetar vidare med sol-
celler och målet är att det 2018 ska finnas 
25 solcellsanläggningar på Kalmar kom-
muns byggnader.

Kemikaliehantering
Under 2017-2018 testas kemikaliehan-
teringssystemet Ichemestry på utvalda 
verksamheter inom serviceförvaltningen. 
Kemikalierna riskbedöms inte i tillräcklig 
utsträckning för att säkerställa en riktig 
användning ur ett hälso- och miljöper-
spektiv. IChemestry är ett verktyg som 
kan stötta i arbetet med en bättre riskbe-
dömning. 

Hållbara transporter
Transportcentralen försöker även fortsätt-
ningsvis att påverka Kalmar kommuns 
förvaltningar att välja fordon med el, 
biogas eller laddhybrid när det är dags för 
nya och/eller uppdaterade leasingavtal. 
Under 2017 kommer HVO (biodiesel) 
att testas i serviceförvaltningens fordon 
och i utvalda delar av entreprenadmaski-
nerna.

KIFABs arbete fortsätter med att i dia-
logform påverka hyresgästerna att tänka 
energismart och att säkerställa att drift- 
och verksamhetstider i uthyrda lokaler är 
uppdaterade så att fastigheternas drift-
profil hålls energioptimal. Målsättningen 
att till alla delar bedriva en fossilbränslefri 
verksamhet redan nästa år fullföljs genom 
utbyte av resterande fossilbränsledrivna 
fordon under 2017.

Renhållning
Ny optisk sopsortering beräknas i drift 
per mars 2017. Byggnation av ny per-
sonalbyggnad, carport med fordonsgas-
anläggning samt ekonomibyggnader vid 
Moskogen påbörjas, liksom byggnation 
av ny återvinningscentral för Kalmar vid 
”Flygstaden”. KSRR har påbörjat om-
ställning mot helt fossilbränslefria trans-
porter. Projektet startar 2017 där alla 
tunga transporter, egen produktion och 
entreprenörer kommer vara fossilbränsle-
fria. Målet är att KSRR ska vara helt fos-
silbränslefritt 2018. 
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FOKUSOMRÅDE – ETT VÄXANDE 
ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attrak-
tiv kommun. Det är en förutsättning 
för att vara med i kampen om framtida 
etableringar, inflyttare och satsningar på 
infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveri-
ges mest attraktiva besöksmål och Kalmar 
kommun fortsätter att tillsammans med 
Destination Kalmar och näringslivsenhe-
ten utveckla besöksmålet Kalmar, samti-
digt som arbetet fortsätter för att attrak-
tiviteten också ska finnas i vardagen. För 
att uppnå det behövs det bra och varie-
rade bostäder och en väl utbyggd infra-
struktur i hela Kalmarregionen. Kalmar 
kommun ska fortsätta att erbjuda ett rikt 
kultur- och fritidsutbud och fortsätta ut-
vecklingen kring att Kalmar redan är ett 
spännande besöksmål.
 
Fokusområdets text i sin helhet finns att 
läsa i ”Verksamhetplan med budget 2016 
och ekonomisk planering 2017-2018”. 
Tillägg till detta finns att läsa i ”Ändring-
ar i Verksamhetsplan med budget 2016 
och ekonomisk planering 2017-2018”, 
sidan 3.

Kommentar
Kommunkoncernen jobbar ständigt för 
att bli en mer attraktiv kommun och att 
våra gemensamma satsningar har varit 
lyckade märks i siffran över vår befolk-
ningsökning. Under året har Kalmar 
kommun vuxit med cirka 850 invånare 
vilket är den näst högsta ökningen sedan 
kommunsammanslagningen 1971. Och 
det ser ljust ut för att befolkningen ska 
kunna öka framöver också. Under 2016 
har 17 detaljplaner vunnit laga kraft och 
nytillkomna bostäder i dessa detaljplaner 
uppgår till 1508 bostäder varav 226 av-
ser småhus. Många bostäder står således 
snart klara för inflyttning med ökad be-
folkningstillväxt som följd.

Arbetet med att bli "Årets stadskärna" 
2017 har gått vidare under hösten. Ex-

empel på åtgärder och aktiviteter i vår 
aktivitetslista är ”Jenny Nyströms jul” 
på Stortorget, ”Stormaktstidsveckan”, 
hjärtsäkring av stadskärnan, uppdatering 
av detaljhandelsstrategi, trygghetsåtgär-
der, parkeringsledningssystem etapp två, 
bemötandefilm och parkeringsåtgärder. 
I oktober blev Kalmar utsedd till Årets 
Purple Flag-område vilket är ett av alla 
kvitton som Kalmar kommun har fått 
under året på att arbetet är på rätt väg. 
Verksamheterna arbetar vidare med stän-
diga förbättringar och projektarbetsgrup-
pen jobbar vidare med innehållet i den 
ansökan som ska lämnas in i februari 
2017.

Att det går bra för Kalmar kommun vi-
sar inte minst arbetslöshetssiffrorna där 
Kalmar fortsatt ligger lägre än jämfö-
relsekommunerna. Det differentierade 
näringslivet är en nyckel till detta och 
arbetet med att förbättra förutsättning-
arna för näringslivet fortsätter med bland 
annat deltagande i SKLs projekt ”Ännu 
bättre”.

En väl utbyggd infrastruktur är en grund-
pelare i Kalmar kommuns utveckling. 
Kollektivtrafiken byggs ut och allt fler 
åker kollektivt i en stad där också cyklan-
det ökar. Det kan också noteras att Kal-
mar Öland Airport har en fortsatt positiv 
passagerarutveckling.

Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsut-
bud. Evenemangen sommaren 2016 slog 
alla rekord och Kalmar utsågs också till 
Årets Sommarstad för andra året i rad. 
Höstens kulturfestival ”Ljus på kultur” 
genomfördes i större omfattning än nå-
gonsin. Kalmars idrottsevenemang har en 
god utveckling och i år klättrade Kalmar 
kommun från plats 21 till plats 18 på 
listan över Sveriges främsta idrottskom-
muner. Den gemensamma KALMAR-
appen lanserades i maj 2016. Appen, som 
samlar alla evenemang, sevärdheter, shop-
ping, interaktiv parkeringskarta, mat och 
dryck med mera, fick ett bra mottagande 
och över 10 000 nedladdningar av appen 
har gjorts.
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Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Må-
let förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016.

Kommentar
Delmålet för 2016 är uppfyllt. Under året har 17 detaljplaner vunnit laga kraft. Nytill-
komna bostäder i dessa detaljplaner uppgår till 1508 varav 226 avser småhus.

Fullmäktigemål - Planering för 
bostadsbyggande

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bo-
lag skapa förutsättningar för verksamhet på Brofästet, exempelvis förskola och 
grundskola i kombination med bostäder.

Kommentar
I och med beslutet i kommunfullmäktige i maj kommer en skola att placeras på Brofästet. En 
del av Brofästets lokaler har under året blivit bostäder för nyanlända.

Uppdrag - Utveckla Brofästet

Uppdrag - UF-företagare Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieför-
bund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna 
prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.

Kommentar
Under läsåret 16/17 har 221 gymnasieelever inom de kommunala skolorna i Kalmar 
varit delaktiga i Ung Företagsamhet.

Det är lika med 25 procent av alla elever i de kommunala gymnasieskolorna.

Uppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, 
styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under 
innevarande mandatperiod.

Kommentar
Arbetet med årets stadskärna pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Ett flertal 
aktiviteter har genomförts, bland annat lekplatsen i Vattentornsparken, införande av 
parkeringsledningssystem, översyn av belysning på Kvarnholmen, julmarknad på Stor-
torget, planering för nya och återkommande event framöver. I februari 2017 kommer 
ansökan att lämnas in.

Pågående

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

Kommentar
Målet är uppnått. Statistiken för 2016 visar att Kalmar kommun fortfarande har en 
lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år (7,0%) än rikssnittet (7,6%). Kalmar kom-
mun har också en lägre arbetslöshet än jämförelsekommunerna som alla ligger över 
rikssnittet, (Karlskrona 9,1%, Växjö 8,3%, Halmstad 8,8% och Kristianstad 10,6%).

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Genomförd

Genomförd

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Uppdrag - Årets stadskärna Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser 
och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under 
innevarande mandatperiod.

Kommentar
Arbetet mot visionen att citat: ”Kalmar skall bli Sveriges ledande stadskärna med 
unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla 
året runt”, slut citat, har fortsatt under året med flertalet aktiveteter och åtgärder. Ett 
delmål på vägen mot visionen är att bli Årets stadskärna under innevarande mandat-
period. Både Kalmar Citys styrelse och kommunstyrelsen beslutade under 2016 att 
lämna in en ansökan till Årets stadskärna 2017. Sista anmälningsdatum är 15 februari. 
Exempel på åtgärder och aktiviteter i Kalmar kommuns aktivitetslista är ”Jenny Ny-
ströms jul” på Stortorget, ”Stormaktstidsveckan”, hjärtsäkring av stadskärnan, upp-
datering av detaljhandelsstrategi, trygghetsåtgärder, parkeringsledningssystem etapp 
två, bemötandefilm, parkeringsåtgärder, med mera. I oktober blev Kalmar utsedd till 
Årets Purple Flag-område vilket är ett av alla kvitton vi fått under året på att arbetet 
är på rätt väg.

Uppdrag - Regional bomässa Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarkna-
dens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2020.

Kommentar
Utredningen om regional bomässa är utförd.

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram be-
lysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, 
trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.

Kommentar
Belysningsprogrammet är godkänt av samhällsbyggnadsnämnden i december och be-
handlades i kommunstyrelsens planutskott den 20 december inför antagande i kom-
munfullmäktige. Programmet är omarbetat av samhällsbyggnadskontoret samt att 
remiss tagits upp i samhällsbyggnads- och servicenämnd inför beslut i kommunfull-
mäktige.

Uppdrag - Belysningsprogram 
(från 2013, KF §131, 2013-06-17)

Pågående

Genomförd

Uppdrag - Depå för biobränsle Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekono-
miska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att 
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.

Kommentar
Projektet kommer inte att drivas av Kalmar Öland Airport AB. Efter ett flertal möten 
mellan offentliga aktörer och den privata skogsnäringen konstaterades att skogsnä-
ringen själva kommer att driva utvecklingen framåt.

Genomförd

Genomförd

Uppdrag - Bullervall i Djurängen Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att 
dämpa bullret från Ölandsleden.

Kommentar
Upphandling är utlämnad 2016 för antagande och byggnation 2017.

Pågående
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Uppdrag - Tillväxt och service på 
landsbygden

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka 
service på landsbygden och att aktivt stödja engagemanget bland ideella fören-
ingar, invånare och näringsliv för fortsatt tillväxt.

Kommentar
Arbetet har fortsatt under året med olika insatser. Bland annat har Kalmar kommun 
köpt fastigheten där bensinstationen i Påryd låg för att säkra dess framtida existens. 
Bensinstationen fyller en viktig samhällsnytta både för boende, för samhällets olika 
verksamheter samt för näringslivet. Planeringen för två laddstationer i Södermöre på-
går för närvarande och igångsättande beräknas under första halvåret 2017. 

Mycket kontakter har skett med ideella föreningar som ett led i arbetet med integra-
tion bland annat på asylförläggningarna i Kolboda och Helgesbo men också genom 
integrationsrådet. Brandkåren har arbetat med att säkra personalresurserna på deltids-
styrkorna för att säkra landsbygdens behov av skydd och säkerhet. Ett antal detaljpla-
ner på landsbygden innehållande bostäder är också beställda och pågående.

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, service-
nämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakt med näringslivet förbättra 
bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäker-
het.

Kommentar
Alla utbildningstillfällen är nu genomförda i ”Förenkla - helt enkelt”. Utbildningen 
har överlag fått gott betyg. Cirka 250 förbättringsförslag har kommit in till arbets-
gruppen under utbildningens gång. Med deltagarnas upplevda nuläge som bas, tar 
den framtagna handlingsplanen fasta på hur vi ska nå målbilden som formulerats. 
Arbetsgruppens arbete kommer fortgå under 2017 då handlingsplanen för ett ännu 
bättre företagsklimat ska bli tidsatt och mer konkret. Nytt fullmäktigemål är dock en 
konkret åtgärd som kommit till redan i 2017 års ändringsbudget.

Miljöenheten jobbar intensivt med bemötandefrågorna. Fokusgrupper inom olika 
områden har bildats för att öka och förbättra dialogen med näringslivet. Samhälls-
byggnadskontoret mäter även kundnöjdhet i Nöjd Kund Index (NKI) och strävar 
efter att höja resultaten. Utifrån NKI-resultatet görs en handlingsplan. Detta arbete 
har lett till en kvalitetsprocess som kommer att uppdateras efter varje NKI period. 
Aktiviteter är inplanerade under året.

Socialchefen och alkoholhandläggarna har tillsammans med berörda förvaltningar 
deltagit i utbildningen ”Förenkla - helt enkelt” som är en utbildning för kommuner 
som vill förbättra sina företagskontakter. Utbildningen har lett till ökad förståelse för 
varandras uppdrag inom kommunens olika förvaltningar och en gemensam grundsyn 
på myndighetsutövning och företagarnas förutsättningar.

Uppdrag - Kontakter med närings-
livet

Genomförd

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bred samverkan med andra aktivt arbeta för 
att sänka arbetslösheten.

Kommentar
Arbetet med att sänka arbetslösheten har pågått kontinuerligt under året. Område ar-
betsmarknad har anställt anvisade från Arbetsförmedlingen på tidsbegränsade anställ-
ningar för att stärka dessa personers ställning på arbetsmarknaden. Ett nära samarbete 
har också skett mellan kommunen och Arbetsförmedlingen genom "projekt arbetslös-
het". Där bland annat en lyckad satsning på arbetsgivare med en till fyra anställda har 
gjorts. Nya insatser planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen för att fortsätta 
med uppdraget.

Uppdrag - Sänka arbetslösheten

Genomförd
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Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Desti-
nation Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett 
sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet.

Kommentar
Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen har under året haft flera 
nära samarbeten. Samarbeten har skett kring flera evenemang under året, exempelvis 
”Sandskulpturfestivalen”, ”Stadsfesten”, ”Internationell darttävling”, ”SM i Fäktning”, 
”Kalmar Horse Show”, ”Swedish Beach Tours” i beachvolleyboll, med flera.

Ett annat gemensamt arbete har varit att samverka kring att skapa fler arrangemang 
på Guldfågeln arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen 
IFK Berga har spelat två av sina division 2-derbyn mot Nybro IF och Lindsdals IF på 
Guldfågeln arena. Det kom mellan 1 500-2 000 besökare till arenan. Förhoppningsvis 
kan detta stimulera andra föreningar inom lokalfotbollen att fortsätta ha liknade eve-
nemang på Guldfågeln arena.

Under året har kultur- och fritidsförvaltningen också arbetat med att starta upp en 
besöksapp. I detta arbete har ett tätt samarbete med destinationen och kommunika-
tionsenheten skett. Besöksappen lanserades precis innan sommaren. Appen är mer 
heltäckande än att enbart rikta in sig på idrottsturism men en viktig del är att synlig-
göra vad vi har för evenemang inom idrotten, både bredd och spets.

Kalmars idrottsevenemang har en god utveckling och intresset för Kalmar som eve-
nemangsstad är just nu stort. Under hösten blev det till exempel klart att Kalmar blir 
värd för SM i Dans 2017.

I år klättrade Kalmar från plats 21 till plats 18 på listan ”Sveriges främsta idrottskom-
muner”.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 
starta en dialog med fastighetsägare om utveckling av Kalmars gatumiljöer och 
dess finansiering.

Kommentar
Kontinuerliga diskussioner förs med fastighetsägare i utvecklingsområden.

Uppdrag - Enhetstaxa
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fort-
satt enhetstaxa inom Kalmar kommun.

Kommentar
Ett nytt avtal med KLT om enhetstaxa tecknades under året.

Uppdrag - Gatumiljöer

Genomförd

Genomförd

Uppdrag - Idrottsturism

Genomförd
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Bygga och bo

Väsentliga händelser under året

Exploateringsverksamhet
Arbetet har fortsatt med genomförandet 
av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 
i Ölandshamnen och detaljplansarbetet 
fortgår för en hotelletablering i anslut-
ning till universitetet och stationsom-
rådet. Andra stora utvecklingsprojekt är 
Fredsiksskans som markanvisas i slutet av 
året, Karlssons äng, Norra Staden (Snur-
rom) med bad- och friskvårdsanläggning 
och Södra staden (Rinkabyholm). Arbe-
tet med att möjliggöra tillgången till fiber 
för hushåll och företag har intensifierats 
och Kalmar kommun arbetar vidare med 
att samordna utbyggnaden av fiber. 

Omorganisation
Under hösten 2016 har samhällsbygg-
nadsnämnden genomfört en organisa-
tionsförändring för att skapa ännu bättre 
förutsättningar för att uppfylla målen. 
Samhällsbyggnadskontoret har därför 
arbetat vidare med implementering av 
den nya organisationen, vilket bland an-
nat inneburit tillsättning av nya enhets-
chefer. Under perioden 1 augusti 2015 
till 31 juli 2016 gav bygglovenheten 766 
startbesked, vilket genererade 24 mnkr 
i byggbonus från Boverket till Kalmar 
kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har fokuserat 
på dialog med allmänheten samt andra 
aktörer, genom flera medborgardialoger i 
såväl detaljplaner som andra projekt. En 

film har tagits fram som visar de större 
planerade byggnationerna i Kalmar kom-
mun och arbete pågår med ytterligare en 
film inom ramen för arbetet med Årets 
stadskärna. 

Skollokaler
En utbyggnad av Lindsdalsskolan har 
gett 19 nya klassrum och inneburit utfas-
ning av två uttjänta klassrum. Lindsdals 
nya förskola är uppstartad. Målet är att 
minska barngrupperna per avdelning från 
17 till 15 barn, vilket gör att det byggs 
fem avdelningar istället för fyra. Tullbro-
skolan har iordningställts för att ta emot 
elever från Djurängen medan rivning och 
nybyggnation av Djurängsskolan sker. 
För att garantera en säker skolgård har 
serviceförvaltningen rustat upp område-
na kring biblioteket och Cellgraven.

Bostadsinköp
Kalmar kommun köpte under året Kol-
bodagården i Kolboda för att klara det 
hastigt uppkomna behovet av bostäder 
för ensamkommande flyktingbarn. Fem 
modulhus har köpts in som kommer att 
placeras i Påryd. Modulhusen är till för 
att snabbt kunna möta upp behovet av 
bostäder för nyanlända. 

Kalmarhem arbetar för ett hållbart bo-
ende. Med hållbart boende menas social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det 
är grunden för all vår verksamhet inom 
planering, byggande och förvaltning. 
Under 2016 har Kalmarhem fortsatt ut-

vecklingen av fastighetsbeståndet för att 
erbjuda boende i Kalmar kommun för-
utsättningar att leva i nya bostäder med 
god standard till rimliga kostnader, i en 
stimulerande och trygg miljö. Detta sam-
tidigt som Kalmarhem ska belasta miljön 
så lite som möjligt.

De befintliga fastigheterna har fortlö-
pande underhållits för att säkerställa att 
Kalmarhems bostäder håller den kvalitet 
som krävs för att vara ”Den goda bosta-
den”. Under 2016 har Kalmarhem tillfört 
35 nya bostäder genom ny- och ombygg-
nation. Totalt har Kalmarhem haft två 
områden med nybyggnation under 2016 
med totalt 117 lägenheter. 

Kalmarhem levererar en bostadsgaranti 
för Linnéuniversitetets studenter i Kal-
mar. Det innebär att studenter garanteras 
bostad inom två månader från och med 
att de har antagits vid universitetet. Bo-
stadsgarantin har uppfyllts under 2016. 
Kalmarhem har under året haft ett nära 
samarbete med socialförvaltningen, om-
sorgsförvaltningen och invandrarservice 
för att ge grupper med särskilda behov 
möjlighet till en bostad i enlighet med 
ägardirektiv. Detta har bland annat re-
sulterat i att tre våningar i vår pågående 
nyproduktion Kajalen kommer att hyras 
ut till socialförvaltningen.

Energi och bredband
Byggboomen i Kalmar har präglat Kal-
mar Energis verksamhet under 2016 med 
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flera nya projekt och kontrakt. Några 
aktuella är Kalmarhems 15-våningshus 
Kajalen och studentboendet Vallmon. 
Intresset för fiber och bredband är fort-
satt stort och under året har många nya 
kunder anslutit sig till Kalmar Energis 
stadsnät. Fiber är en viktig förutsättning 
för att säkra digitaliseringens möjligheter. 
750 kunder har under året valt att ansluta 
sig och därmed fått möjlighet att fritt 
välja tjänsteleverantör.

Utökad vattenförsörjning
Nederbörden i regionen har varit mycket 
knapp sedan hösten 2015 och grundvat-
tennivåerna är låga. Mörbylånga kom-
mun har haft ett akut behov av mer 
vatten och efterfrågade i januari 2016 
hjälp från Kalmar. Under perioden fe-
bruari – november 2016 transportera-
des dricksvatten med lastbil dygnet runt 
från Kalmar till Öland. I mars 2016 tog 
Landshövdingen och kommunalråden 
i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm 
kommuner ett beslut om att bygga en 
överföringsledning för dricksvatten mel-
lan Revsudden och Stora Rör. Överfö-
ringsledningen blev klar i slutet av juni 
2016 och byggandet och finansieringen 
av ledningen stod Borgholm Energi AB 
för. För att säkerställa vattentillgången i 
Kalmar och att försörja Öland med vat-
ten har ett antal planerade investeringar 
tidigarelagts. För att säkerställa uttagska-
paciteten i de kommunala vattentäkterna 
beslutade Kalmar Vatten att införa be-
vattningsförbud under perioden 12 maj 
till 31 augusti 2016.

I samband med ett omkopplingsarbete 
på råvattenledningen i norra Vassmo-
lösa i juni uppstod manganutfällning i 
vattenledningsnätet. Vattnet var kraftigt 
missfärgat av mangan och Kalmar Vatten 
genomförde en omfattande informations-
insats för att upplysa Kalmarborna om 
missfärgningen. Efter denna händelse har 
det varit stora problem med missfärgat 
vatten i olika delar av vattenledningsnätet 
i Kalmar. Omfattande underhållsåtgärder 
har satts in för att få rent i ledningarna. 
Ett större VA-saneringsarbete pågår i cen-
trala Kalmar. Det är längs sträckan utmed 
Esplanden som VA-ledningarna byts ut. 
Dagvattenledningarna kommer på så vis 
att klara större mängder vatten från om-
rådet. VA-saneringsarbetet kommer att 
vara klart under 2017. 

Framtid

Under 2017 ska Kalmar kommun, både 
genom planering och genomförande, 
möjliggöra för en hög bostadsbyggna-
tion. Uppföljningen av antalet bostäder 
i antagna detaljplaner under 2016 visar 
att målet 833 bostäder kommer i princip 
att fördubblas, vilket innebär ett ökat fo-
kus på genomförande av planerad bygg-
nation och övriga infrastrukturprojekt 
under kommande år. En uppdatering av 
vindkraftsplanen ska göras under året och 
planeringen av aktivitetsstråket i Berga-
Norrliden kommer bli klart. Flera större 
och strategiskt viktiga detaljplaner kom-
mer att startas under året, bland annat 
andra etappen av Södra staden och den 
nya bad- och friskvårdsanläggningen i 
norra Kalmar (Snurrom). 

Kommunens exploateringsenhet följer 
och analyserar omvärldsfaktorer som 
påverkar planeringen och verksamhe-
ten, bland annat nya lagar o regler inom 
fastighets- och byggområdet. Antalet 
projekt har ökat mycket de senaste åren, 
projekten är stora och komplicerade vil-
ket kräver kommunikation och dialog 
med medborgarna och exploatörerna. De 
kommande åren är det ett flertal stora 
exploateringsprojekt med försäljning av 
kommunal mark som ska slutföras, bland 
annat Fredriksskans, Djurängen, Karls-
sons äng, Norra staden (Snurrom) och 
Södra staden (Rinkabyholm).  

Byggnader och infrastruktur
Om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan 
och Falkenbergsskolan  kommer att ske 
under kommande år. Höga ambitioner 
och många byggprojekt i Kalmar ställer 
stora krav på nybyggnation av infrastruk-
tur, till exempel runt det nya Linnéuni-
versitetet, Södra staden, Snurrom, Djur-
ängen och Fredriksskans.

Fler bostäder
Kalmarhem har ett antal detaljplane-
projekt som pågår, vilket totalt omfattar 
300-500 lägenheter. Kalmarhems mål 
är att ett antal av dessa nyproduktio-
ner kommer att bli klara för inflyttning 
under 2017-2018. Start av byggnation 
i ”Stadsträdgården” och ”Skärgårdssta-
den” planeras att ske under 2017. Under 
2016 har det blivit tydligare att studenter 
ställer högre krav på sitt boende främst 

avseende egna kök och badrum. En ut-
redning har därför påbörjats om hur be-
fintliga studentbostäder kan utvecklas för 
att möta de ökade kraven på studentbo-
ende samt över hur behovet av student-
bostäder kommer att ser ut i framtiden. 
Kalmarhem förväntar sig ett ökat behov 
av lägenheter till studenter och sökanden 
via arbetsgivarbonusen då eHälsomyn-
digheten och läkarlinjen kommer att eta-
bleras i Kalmar.

Vattenförsörjningen
Kalmar kommun beräknas enligt prog-
nos att växa med 1 000 personer årligen 
och nya bostadsområden planeras för att 
klara befolkningstillväxten. Kalmar Vat-
ten anpassar och prioriterar utbyggnad 
av ledningsnätet efter behov av ny infra-
struktur. De planerade VA-utbyggnader-
na för 2017 är omfattande och förutom 
de pågående arbetena till nya bostadsom-
råden planeras VA-utbyggnader till Fjö-
lebro, Karlssons äng, Linneuniversitetet, 
Södra staden, Bjursnäs Igelösa med flera.
  
Målen med att minimera antalet läckor, 
minska inläckaget av ovidkommande vat-
ten i spillvattennätet och reducera antalet 
bräddningar är att sanera VA-lednings-
nätet. Kommande VA-saneringar är vid 
Hagbygärde, Esplanden etapp två och 
tre, Falkenbergsvägen, Dörbylund, Hall-
torp.

Kalmar Vatten står inför den största 
investeringen någonsin, Kalmarsunds-
verket. Planeringsfasen är påbörjad och 
planderad byggstart förväntas ske under 
2020. Förutom Kalmarsundsverket pla-
neras stora investeringar i VA-lednings-
nätet, vattenverksamheten, pumpstatio-
ner samt dagvattenhanteringen under de 
närmaste åren.  
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året

Den 16 juni 2016 fattade regeringen be-
slut om att delar av eHälsomyndigheten 
ska omlokaliseras från Stockholm till 
Kalmar. Lokaliseringen till Kalmar ska 
vara genomförd senast den 1 maj 2018 
och omfattar cirka 150 tjänster. En eta-
bleringsgrupp har tillsatts som i samver-
kan med eHälsomyndigheten ska skapa 
förutsättningar för en lyckad omlokali-
sering. Gruppen består av representanter 
från Landstinget i Kalmar län, Regionför-
bundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kal-
mar län, Linnéuniversitetet och Kalmar 
kommun.

Företagsklimat
Kalmar kommun har haft ett tydligt mål 
att bli topp 100 i Svenskt Näringslivs 
årliga ranking av företagsklimatet. 2016 
klättrade kommunen 28 platser till plats 
83. I årets enkätundersökning höjde 
kommunen sitt betyg i tillämpning av la-
gar och regler med 60 placeringar. Inom 
området kommunanställdas attityder till 

företagande har Kalmar stigit med 23 
placeringar och inom området medias at-
tityder till företagande har Kalmar klätt-
rat hela 47 placeringar. Exempel på övriga 
områden där Kalmar kommun har för-
bättrat sig är inom upphandling, konkur-
rens mellan kommunens verksamheter 
och de privata företagen samt inom till-
gång till kompetens och tele- och IT-nät.
 
Från och med 2016 deltar Kalmar kom-
mun årligen i undersökningen ”Insikt” 
som mäter Nöjd Kund Index (NKI). 
Fokus i ”Insikt” ligger på den kommu-
nala servicen och myndighetsutövningen. 
Undersökningen genomförs av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och i 
den senaste mätningen som Kalmar kom-
mun deltog (Insikt 2015) förbättrades 
NKI-värdet från 64 till 70.

För att ytterligare förbättra företagskli-
matet deltog Kalmar kommun under 
2016 i en näringslivsutbildning i SKLs 
regi. ”Förenkla - helt enkelt” heter ut-
bildningen som syftar till att utveckla 

kommunens kontakter med näringslivet, 
ge deltagarna en större förståelse för fö-
retagens behov samt att skapa ett lång-
siktigt samarbete mellan kommunen och 
det lokala näringslivet. Utbildningen var 
förvaltningsöverskridande och omfattade 
politiker, chefer och tjänstemän som har 
kontaktytor mot näringslivet. 

Utvecklingsfrågor
Det pågående EU-projektet RINK (Re-
gional Inkubation Kalmar Län) uppvisar 
mycket goda resultat och har nu uppnått 
halvtid. Måltalen ser ut att kunna uppnås 
med råge och inflödet från deltagande 
kommuner (vilka i dagsläget är Kalmar, 
Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Emma-
boda och Torsås) är över förväntan, vil-
ket är mycket glädjande. Via RINK sätts 
fokus på att finna nya innovativa bolag i 
länet som också ges möjlighet att utveck-
las och mötas tillsammans via Kalmar 
Science Park.

Under året har Kalmar Science Park er-
bjudit en mängd aktiviteter inom områ-
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det digitalisering via seminarieserien ”Di-
gitala Affärer”, vilka har varit synnerligen 
välbesökta. Detta tyder på att näringsli-
vet inser vikten av att följa utvecklingen 
inom området och intresset och viljan av 
att göra detta är mycket stor – en inställ-
ning som är grundläggande för att bibe-
hålla ett konkurrenskraftigt näringsliv i 
framkant.

Under 2016 har ett intensivt arbete skett 
inom Kalmar Science Park med att fär-
digställa ett nytt ledningssystem, ett nytt 
koncept för anslutna bolag samt en ny 
strategi för bolaget som helhet. Allt i syfte 
för att förbättra erbjudandet och effekten 
av verksamheten ut mot näringslivet i 
Kalmar i form av ökad innovationsgrad 
och tillväxt som resultat. En ny tillväxt-
satsning gentemot etablerade bolag inom 
Kalmar Science Park kommer också att 
lanseras under 2017.

Besöksnäring
Det har varit ett bra år för Kalmars be-
söksnäring. Antalet gästnätter (hotell, 
stugby, vandrarhem och campingplatser) 
har under perioden januari - oktober 
2016 preliminärt ökat med 11,6 procent 
(från 332 107 gästnätter år 2015 till 375 
687 år 2016). Framför allt är månader-
na februari, april, augusti och oktober 
starka, här återfinns närmare hälften av 
årets ökning. Sommarperioden maj - juli 
har ökat varje enskild månad och störst 
är ökningen på campingsidan. Definitiva 
siffror för helåret kommer först i april 
2017. Under året har Kalmar fått flera 
positiva utmärkelser: staden röstades för 
andra året i rad fram som Årets sommar-
stad och utsågs också till Årets Purple 
Flag-stad. Kalmar klättrade dessutom till 
18:e plats (från plats 21) på listan med 
Sveriges främsta idrottskommuner.

Evenemang
Evenemangsutbudet har under året va-
rit brett och innehållit både etablerade 
evenemang som Kalmar Stadsfest och 
Sandskulpturfestivalen, och nya evene-
mang som Kalmar Swimrun och Swedish 
Beach Tour i volleyboll. Det sistnämnda 
är ett bra exempel på hur nya arenor kan 
bidra till nya typer av evenemang. Arena 
Långviken används flitigt både för spon-
tanidrott och för evenemang på riksnivå. 
För att Kalmar ska fortsätta utvecklas 
som evenemangsstad håller en ny evene-

mangsstrategi på att tas fram. Den kom-
mer bland annat att förtydliga hur Kal-
mar kommuns olika förvaltningar och 
bolag ska organisera evenemangsarbetet, 
vilka evenemang som ska prioriteras och 
vilka arenor som ska utvecklas. Det är 
viktigt att kunna ge arrangörerna ett bra 
mottagande och erbjuda rätt arenor för 
att behålla den position Kalmar nu har 
fått som en attraktiv evenemangsstad. 
Det har redan blivit klart med flera eve-
nemang 2017, bland annat SM i Dans.

Turism
Utvecklingen av Kalmar Slott fortsätter, 
i samverkan med Statens fastighetsverk. 
Besökssiffrorna slår rekord med samman-
lagt 128 011 intäktsskapande besökare 
till och med 30 november 2016. Progno-
sen för helåret är cirka 133 000 intäkts-
skapande besökare, vilket kan jämföras 
129 506 föregående år. De senaste åren 
har öppettiderna utökats och i år hade 
Kalmar Slott öppet dagligen från maj till 
början av november. Utbudet av evene-
mang och upplevelser är stort och sats-
ningar görs för att lyfta fram slottets och 
Kalmars historia.

Kalmar Turistbyrå är numera auktorise-
rat som ett Tourist Center, vilket innebär 
att man uppfyller branschorganisationen 
Visitas högsta nivå. Antalet besök i Kal-
mar Turistcenter beräknas vid årets slut 
landa på cirka 83 000, vilket är lite mer 
än föregående år. Kalmar Gästhamn hade 
6 428 båtdygn (cirka 14 300 gästnät-
ter). Husbilsplatserna är fortsatt populära 
och kommer att nå närmare 2 800 dygn 
2016.

Verksamhetsfastigheter
KIFAB i Kalmar AB förvaltar total cirka 
162 000 kvadratmeter. Uthyrningsgra-
den har varit hög hela året. Fastigheten 
Mjölnaren 4 har byggts om till ett mo-
dernt aktivitetsbaserat kontor om cirka 5 
000 kvadratmeter för Länsstyrelsen Kal-
mar län. Nyproduktion av en tågservi-
cedepå har färdigställts under december. 
Anläggningen är uthyrd till Landstinget 
på 22,5 år och kommer att utgöra bas för 
underhåll och reparation av KLTs cirka 
20 tågset. Byggnation av en logistik- och 
industrihall om cirka 3 800 kvadratmeter 
inleddes under sommaren och skall vara 
färdig efter årsskiftet. Byggnaden är fullt 
uthyrd men friställer samtidigt en annan 

byggnad som skall moderniseras för ny 
uthyrning under 2017. Under hösten 
har en kontorslokal i gamla Chokladfa-
briken iordningsställts och hyrs sedan 
i december ut till eHälsomyndigheten. 
Lokalen innehåller cirka 35 arbetsplatser. 
Projektering av ett parkeringsdäck vid 
gamla Chokladfabriken har inletts under 
november med förhoppningen att kunna 
byggas under 2017.

Flygplatsen
Under 2016 fortsatte den positiva tra-
fikutvecklingen och passagerarökningen 
bedöms bli cirka 8 procent jämfört med 
2015. Såväl trafiken till Stockholm som 
chartertrafiken ökade och årets charter-
utbud var det bästa i flygplatsens historia 
trots att chartern till Turkiet blev inställd. 
Årets destinationer var Gran Canaria un-
der vintern och Cypern, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Rhodos, Sardinien och Sicilien 
under sommarhalvåret. Det negativa var 
att linjen till Berlin upphörde i juni 2016.

I december blev notifieringsprocessen 
gällande SGEI-uppdraget godkänt av EU 
vilket innebär att flygplatsen även i fort-
sättningen kan ta emot offentligt stöd. 
I december tecknades avtal med goTO 
Nordics gällande en ny resetjänst som ska 
paketera, marknadsföra och sälja utgå-
ende och inkommande resor till och från 
Kalmar.

Hamnverksamheten
Utlastningen av bulkprodukter från den 
gröna näringen genom Kalmar Hamn 
forsätter att vara en stor del i arbetet. 
Under året har det inte kommit in några 
reklamationer eller kundförluster och 
i princip inga olyckor och få incidenter 
har skett. Hantering av volymer av sågade 
trävaror har minskat på grund av struk-
turförändringar där goda råvarutillgångar 
ger låga timmervolymer för import. Även 
massavedsefterfrågan lokalt har minskat 
volymen för exportvolymer. Totalt sett 
hanterar Kalmar hamn en god volym från 
en mycket hög tidigare nivå. 

Volymnedgången beror även till viss del 
av att det har skett en tillfällig förflytt-
ning av hantering av vätskor. Dessa har 
hanterats utomlands i väntan på nya 
produkter hos en av hamnens ledande 
aktörer. Övriga aktörer ökar och inves-
terar, men totalt sett visar 2016 tillfälligt 
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en lägre årsvolym, men denna beräknas 
alltså öka under 2017-2019. 

Kalmar Hamn har under 2016 haft ett 
lägre utsläppsvärde på grund av nya ma-
skiner vilket medför både bättre miljö 
samt en god arbetsmiljö med högre ef-
fektivitet. Exempelvis har Kalmar Hamn 
investerat i en ny kran som har en högre 
effektivitet men med 25 procent lägre 
förbrukning av fossilt bränsle.

Framtid

Samverka mera är nyckeln till framgång 
för att underlätta kompetensförsörjning 
och bidra till regional tillväxt och utveck-
ling. Samverkan kring Kalmarsundsregio-
nen utökades från och med halvårsskiftet 
med kommunerna Torsås och Mörby-
långa. I våras var Kalmarsundsregionen 
representerade på arbetsmarknadsdagar-
na i Linköping för att marknadsföra och 
locka kompetens till regionen. Även un-
der Ironmanveckan fanns Kalmarsunds-
regionen på plats för att öka intresset för 
regionen och informera om de fördelar 
som finns med att bo vid Kalmarsund. 
Inom ramen för samarbetet skickades sex 
digitala nyhetsbrev ut under året, ”Aktu-
ellt från oss i Kalmarsundsregionen”. Ny-
hetsbrevet berättar om näringsliv, livsstil 
och rekreation. 

Tillgänglighet till service är en viktig 
faktor för att främja attraktivitet och för 
att bidra till utveckling och tillväxt i hela 
kommunen. Människor behöver service 
för att kunna bo och trivas på en plats 
och företag är beroende av viss service för 
att kunna bedriva verksamhet. Ett exem-
pel på Kalmar kommuns insatser enligt 
den kommunala serviceplan som antogs 
under 2016 är att kommunen arbetar 
med att etablera en bensinmack i Påryd. 
Mark har köpts för ändamålet och arbetet 
med etableringen pågår.

Den regionala nyttan av att eHälsomyn-
digheten lokaliseras i Kalmar är stor. 
Myndigheten kommer att efterfråga både 
varor och tjänster, vilket får en positiv ef-
fekt på det regionala näringslivet. Bland 
annat genom att det ger en möjlighet för 
kunskapsintensiva företag att etablera sig 
och växa samt att nya arbetstillfällen ska-
pas.

För att Kalmar ska kunna behålla sin po-
sition som evenemangsstad är det viktigt 
att utveckla stadens arenor, speciellt då 
byggnation planeras på platser som är ak-
tuella idag.

Behovet av att utveckla konkreta resean-
ledningar, exempelvis i form av attraktiva 
evenemang blir allt större, speciellt som 
planer finns för utökning av hotellkapa-
citeten. Konkreta, attraktiva reseanled-
ningar är också en förutsättning för att 
kunna locka besökare under fler säsonger.  
Digitaliseringen gör att kunden i allt 
större utsträckning söker efter informa-
tion via digitala kanaler. Det är viktigt att 
utveckla kommunikationen i de digitala 
kanalerna och att utveckla framtidens tu-
ristcenter som möter kunden där han el-
ler hon befinner sig. Kalmar Science Park 
kommer fortsatt att satsa på området 
digitalisering och då med ett uttalat fo-
kusområde kring Digital Business. I detta 
inryms digitala tjänster såsom e-handel, 
e-hälsa med flera. För att se till att såväl 
bolag anslutna till Kalmar Science Park 
som medarbetare inom verksamheten 
verkligen ligger i framkant inom digita-
liseringsutvecklingen, är avsikten att an-
ställa en person med expertkompetens 
inom området under 2017. 

Under perioden 2017-2022 kommer för-
utom pågående projekt även de lokaler 
som idag hyrs av Linnéuniversitetet att 
byggas om för ny verksamhet. Beslut har 
tagits avseende ombyggnad av fastigheten 

Telemarken till en ny grundskola för Kal-
mar kommun. Gymnasieförbundet har 
uttalat intresse för fastigheten Storken 4 
samtidigt som förutsättningarna för om-
byggnation av fastigheten Norrgård 1 till 
olika ändamål pågår. Den totala investe-
ringsvolymen under perioden 2017-2022 
bedöms uppgå till drygt 600 mnkr.

Nya avgifter för parkering har beslutats 
av kommunfullmäktige. Parkeringsreg-
lering (avgift och tid) handlar om att få 
mer rotation på det begränsade antalet 
parkeringsplatser som finns tillgängliga, 
lättare styra vart och när människor par-
kerar och därmed prioritera mellan olika 
användargrupper så som boende, besö-
kare och verksamheter.

Under 2017 kommer flygplatsen tillsam-
mans med Kalmar Energi skapa förut-
sättningar för förverkligandet av Sveriges 
största solcellspark, Törneby Solpark på 
flygplatsområdet. En satsning kommer 
också att göras på att kunna erbjuda flyg-
biobränsle lokalt med en iblandning av 5 
procent i nuvarande Jet A1 bränsle. Arbe-
tet med att muddra och fylla ut Kalmar 
Hamn fortsätter på grund av en ökad ef-
terfrågan ifrån hamnens kunder.
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FOKUSOMRÅDE – HÖG KVALITET 
I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, 
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. In-
vånare i Kalmar ska känna sig trygga med 
att kommunens välfärdsverksamheter all-
tid finns när enskilda behöver den och att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet. 
Den fattigdom som drabbar barn ska med 
alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. 
Varje barn och elev i Kalmar kommun ska 
utvecklas allsidigt, såväl socialt och emo-
tionellt som kunskapsmässigt. Våra för-
skolor och skolor ska hålla en hög kvalitet.
Fokusområdets text i sin helhet finns att 
läsa i ”Verksamhetsplan med budget 2016 
och ekonomisk planering 2017-2018”. 
Tillägg till detta finns att läsa i ”Ändringar 
i Verksamhetsplan med budget 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018”.

Kommentar
Det pågår omfattande förbättringsinsat-
ser inom kommunens alla delar för att 
leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. 
Målstyrningen är tydligare inom vissa de-
lar men utvecklingen av kvalitetsindika-
torer utvecklas fortlöpande. I detta fokus-
område återfinns de flesta av barn- och 

ungdomsnämndens, socialnämndens och 
omsorgsnämndens mål, men även sam-
hällsbyggnadsnämnden, kommunled-
ningskontoret, kultur- och fritidsnämn-
den och Södermöre kommundelsnämnd 
har arbetat mot uppsatta detaljerade mål 
under året.

Arbetet med att förbättra indikatorer och 
uppföljning inom socialförvaltningen har 
varit prioriterat för att bättre säkerställa 
kvaliteten i verksamheten. Utvecklings-
arbeten pågår inom i stort sett alla soci-
alnämndens områden. Bland de större 
arbeten som har avslutats under året kan 
riktlinjer för den sociala barn- och ung-
domsvården, våld i nära relationer, kort-
siktiga- och långsiktiga boendelösningar 
samt hjälp till bostadsanskaffning, boen-
destöd missbruk samt boendestöd funk-
tionsnedsättning nämnas. Även arbetet 
med att ta fram drogpolitiskt program är 
slutfört och beslutat av kommunfullmäk-
tige. Under 2016 har två brukarunder-
sökningar genomförts inom socialnämn-
dens verksamhet. Sammantaget visar 
båda undersökningarna goda resultat. 

Inom individ- och familjeomsorgen visar 
resultatet förbättringsområden vad gäl-
ler upplevelsen att kunna påverka vilken 
stöd och hjälp som ges. Inom servicebo-
stad LSS och SoL visar resultatet på för-
bättringsmöjligheter vad gäller delar av 
områdena trygghet samt bemötande och 
kommunikation. Resultatet kommer att 
användas i 2017 års målarbete.

Omsorgsnämndens område har tydliga 
mål som är utdelade till enheterna, vilket 
har skapat ett positivt utvecklingsarbete 
där uppföljning av målen har tydlig-
gjorts. Enheternas måluppföljning följs 
upp regelmässigt vid verksamhetsdialoger 
efter varje uppföljningsperiod. Detta ar-
bete kommer att utvecklas inom ramen 
för uppföljningar i Hypergene. Enhets-
chefer informerar sin personal vid arbets-
platsträffar om enhetens målarbete och 
de aktiviteter som är fastställda för att 
arbeta mot målet. Det bidrar till ökad 
delaktighet i personalgruppen för att nå 
målen. Arbetet med det sociala innehållet 
har fått stort genomslag under året och är 
ett område där mycket händer. Området 
e-hälsa utvecklas genom användande av 
välfärdsteknik samt samarbete med Lin-
néuniversitetet runt projekt inom e-hälsa. 
”Trygg hemgång” är ett arbetssätt som 
säkrar överförandet mellan landsting och 
kommun. Gemensamt för allt förbätt-
ringsarbete är att arbeta mot det övergri-
pande målet att vara bland de 30 främsta 
äldreomsorgskommunerna år 2020.

Samhällsbyggnadskontoret verkar för en 
socialt hållbar miljö i såväl detaljplane-
arbetet som i genomförandeprojekten. 
Detta är en faktor som ska finnas med i 
varje enskilt projekt. Genom god planbe-
redskap möjliggörs nybyggnationer samt 
om- och tillbyggnationer av förskolor och 
skolor. Arbete för att skapa trygga och 
säkra skolvägar genomförs kontinuerligt. 
Tillsyn av inomhusmiljöer på skolor och 
förskolor skapar förutsättningar för en 
god inlärningsmiljö.
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Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 (ur SKLs Öppna 
Jämförelser).

Kommentar
I ”Öppna jämförelser skola” gick Kalmar kommun från plats 109 (2015) till plats 
81 (2016). Barn- och ungdomsnämndens mål om en förbättring med 20 placeringar 
uppnåddes därmed. Förvaltningen har arbetat med en rad insatser som spänner över 
hela verksamhetsområdet från förskola till årskurs 9, såsom; utvecklingstjänster, peda-
gogiska dokumentationskurser, gemensam rättning på nationella prov, lovskolor, fo-
kustid, estetiska lärprocesser, formativ bedömning och lyft inom olika ämnesområden 
så som matematiklyftet.

Södermöre kommundelsnämnds mål om förbättringar har delvis uppnåtts och man 
har en positiv trend i meritvärdena i årskurs 9 och även andelen elever i årskurs 6 som 
uppnått kunskapskraven har ökat 2016. Resultaten på nationella prov i årskurs 3 har 
också förbättrats.

Fullmäktigemål - Bästa skolkom-
mun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 (ur SKLs 
Öppna Jämförelser).

Kommentar
Det finns ingen sammanvägd ranking inom ”Öppna Jämförelser äldreomsorg”, varför 
bedömningen görs utifrån den samlade bilden av verksamhetens mål och aktiviteter 
samt aktuella mätningar och jämförelser.

Ett stort antal förbättringsarbeten pågår inom omsorgsförvaltningen som spänner över 
verksamhetens mångfacetterade verksamhet. Insatserna har sin grund i omsorgsnämn-
des mål med fokus på genomförandeplaner, minskade läkemedelsavvikelser, erbjudan-
de till efterlevandesamtal, genomförd validerad smärtlindring, minskade fallolyckor, 
ökad personalkontinuitet, utveckling av sociala aktiviteter och utevistelser samt mins-
kade trycksår och mål om ökad nöjdhet för brukare. Uppföljningar påvisar en positiv 
utveckling inom en rad områden, exempelvis har antalet genomförandeplaner ökat 
med närmare 25 procent i hemtjänsten i jämförelse med 2015 och personalkonti-
nuiteten har ökat jämfört med ingångsvärdet 2016. Nöjdheten med både omsorgsbo-
endet, det sociala innehållet och möjlighet till utevistelse har ökat hos brukare, även 
andelen som erbjuds efterlevandesamtal har ökat. Den stora förbättringen är brukar-
nas nöjdhet med aktiviteter i vård- och omsorgsboenden. Utmaningar som kvarstår 
är bland annat att minska fallolyckor samt minska läkemedelsavvikelser och samtidigt 
fortsätta arbetet med det sociala innehållet och förbättrad personalkontinuitet. Inom 
dessa områden arbetar förvaltningen med förbättringsinsatser. Brukarnas nöjdhet med 
personalens bemötande är fortfarande det kvalitetsområde som upplevs bäst av bru-
kare.

Fullmäktigemål - Bästa äldre-
omsorgskommun

Under året har Kalmar kommun slutit ett 
samverkansavtal med gemensamma med-
borgarlöften med polisen. Utifrån dessa 
löften har ett antal insatser för en tryg-
gare stadskärna och minskade bostads-
inbrott genomförts och vi ser vikande 
trender när det gäller utsatthet för både 

våldsbrott och bostadsinbrott. En bred 
samverkan mellan aktörer såsom Kalmar 
City, evenemangsansvariga, försäkrings-
bolag, fastighetsägare, föreningsliv, med 
flera har etablerats och ny teknik för ökad 
effektivisering av det brottsförebyggande 
arbetet har introducerats.

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper 
och olika delar av kommunen ska minska.

Kommentar
Det finns tydliga samband mellan utbildning, sysselsättning och inkomst samt indi-
videns tillgång till hälsa. I ett verksamhetsperspektiv är barn- och ungdomsnämnden 
och kommunstyrelsen centrala aktörer för att målet ska nås då dessa förfogar över ut-
bildning och arbetsmarknadsåtgärder. Tillsammans med kommunens integrationsin-
satser är dessa de strategiskt viktigaste områdena för att skapa jämlika förutsättningar 
för en god hälsa och att motarbeta barnfattigdom.

Barn- och ungdomsnämnden har tydliga mål för arbetet bland annat genom att 
minska skillnaderna i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för elever vars föräldrar 
är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildning. Förvaltningen tillämpar 
ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till dessa variabler. I resultatuppföljningar 
syns en minskning, men trots förbättringar är skillnaderna år 2016 fortsatt stora. Ge-
nomsnittligt meritvärde för elever med föräldrar med förgymnasial eller gymnasial 
utbildning är 2016, 208,9 poäng och för elever med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning 250,5 poäng. Skillnaden på 41,5 poäng motsvarar cirka ett betygssteg i 
alla ämnen.

Inom nämndens verksamhetsområde arbetas även strukturerat med insatser för att 
främja motivation och nyfikenhet till lärande hos elever, men även med mål och insat-
ser riktade till pedagoger och andra medarbetare.

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer 
visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lä-
rarna på en skola är övertygade om att de med gemensamma krafter kan lyckas få elev-
erna att uppnå. Inom området finns detaljerade mål men uppföljning sker efter 2016.
Inom kommunledningskontoret har ett flertal enheter arbetat med mål och verk-
samheter som i hög grad påverkar hälsans och välfärdens fördelning. Inom vuxen-
utbildningen har Kunskapsnavet genomfört uppdraget att utveckla nya arenor för 
att nå grupper med kortast utbildning. Detta har bland annat skett genom särskilda 
punktinsatser men också genom samverkan med socialförvaltningen. Även område 
arbetsmarknad har utvecklat sin modell för samverkan med socialförvaltningen och 
därigenom ökat andelen individer som gått helt eller delvis från försörjningsstöd till 
anställning.

Målet om lägre andel individer i arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner 
har också uppnåtts och samverkan med Arbetsförmedlingen har förstärkts under året. 
Även målen om andelen utrikes födda och långtidsarbetslösa har uppnåtts inom verk-
samhetsområde arbetsmarknad.

Förvaltningen har även tillsammans med serviceförvaltningen och Arbetsförmed-
lingen tagit fram en modell för att ställa sociala krav vid upphandling och en första 
upphandling med sociala krav genomfördes i slutet av året.

Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet 
som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som ska finnas med i varje enskilt 
projekt. Med stöd av data från välfärdsbokslutet har förvaltningen prioriterat insatser 
med lek- och aktivitetsparker och stråk i kommunen, exempelvis ”Vattentornsparken” 
och stråket från Berga till Norrliden. Ett flertal projekt har genomförts eller är under 
genomförande i områden där de strukturella förutsättningarna för en god hälsa är 
lägre än i andra områden. Med stöd från Boverket har projekt påbörjats för att i eller 
i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar åstadkomma ute-
miljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap. För att kunna bevara eller 
utveckla ett bostadsområdes gestaltning sker dessa projekt i nära samverkan mellan 
bland andra samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt social-
förvaltningen.

Fullmäktigemål - Hälsa och välbe-
finnande



45

Socialnämnen har fortsatt sitt områdesarbete för att i samverkan med andra aktörer 
skapa en bättre miljö och fler aktiviteter i områdena Funkabo, Norrliden och Ox-
hagen. Insatserna har inte gett förväntad effekt utifrån de mål som nämnden satt 
för arbetet kopplat till trygghet. Men i dialog med invånare och andra aktörer ges 
en mycket positiv respons på insatserna. Arbetet med olika aktiviteter forsätter med 
vissa förändringar i arbetssätt och organisation. Socialnämnden har även fastslagit mål 
inom både alkohol-, narkotika- och tobaksområdet och insatser har vidtagits riktade 
till både barn, unga och vuxna. Det kommunövergripandet arbetet koordineras och 
leds av ”Kalmar mot Droger” som ägs av socialförvaltningen men arbetet genomförs 
i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Arbetet följs upp av Cen-
tralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). Den senaste mätningen 
genomfördes 2015 och nästkommande sker våren 2017. Förvaltningen har också mål 
kopplade till effektivitet och kvalitet som påverkar målområde hälsa och välbefin-
nande. För att nå målet om anställning på öppna arbetsmarknaden för brukare inom 
daglig sysselsättning har förvaltningen arbetet metodiskt och strukturerat med meto-
den ”Supported Employment”. Därigenom har socialförvaltningen nått uppsatta mål 
och även nått målet om sysselsättning för kvinnor inom socialpsykiatrin.

Både Södermöre kommundelsnämnd och kultur- och fritidsnämnden har mål för 
kulturupplevelser och tillgängligheten till dessa, vilket också påverkar individens för-
utsättningar till god hälsa. Det finns dock inga uppföljningsvärden tillgängliga ännu. 
Kultur- och fritidsnämnden har mål för att Kulturskolan ska tillgängliggöras för alla 
barn och unga och innehålla möjligheter till ett eget skapande. Som ett led i att nå 
målet erbjuder Kulturskolan ett brett utbud av ämnen. Genom att skolan har en-
gagerade lärare som är flexibla kan merparten av de som söker erbjudas plats på sitt 
valda ämne. Det finns även instrumentuthyrning för vissa instrument för de som inte 
kan köpa egna instrument.  Om möjligt läggs en del av undervisningen efter skoltid 
i skolans lokaler genom samarbete mellan Kulturskolan och grundskolan. Detta för 
att försöka underlätta för elever som måste passa bussar och/eller inte kan ta sig in till 
Kulturskolan av olika skäl. Ihop med låga avgifter resulterar det i att verksamheten 
möjliggörs för alla.

Södermöre kommundelsnämnd har nått målet om tillgång till kulturupplevelse bland 
annat genom aktiviteter på olika orter i kommundelen, exempelvis har höstmarknad 
och författaraftnar anordnats i Påryd, Halltorpsdagen i Halltorp, Bjursnäsrevyn och 
utställning i Hagby.

På befolkningsnivå kommer ett utfall kunna presenteras i samband med att välfärds-
bokslutet publiceras 2019, men tendensen är att insatserna som genomförs får resultat.

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kom-
mundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbets-
rättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds 
gymnasieförbund.

Kommentar
I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011- Reviderad 
2016” (Lgr 11) finns följande text i avsnittet ”Övergripande mål och riktlinjer” under 
rubriken ”Skolan och omvärlden”:

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska in-
formera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 
särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till 
stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Genomförd
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Vidare står det i kursplanen för ämnet samhällskunskap:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala inne-
håll: I årskurs 7-9 Samhällsresurser och fördelning. Arbetsmarknadens och arbetslivets för-
ändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval 
och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till 
löneskillnader.

Som exempel på hur studie- och yrkesvägledare samt lärare kan samarbeta kring det 
ovan beskrivna uppdraget finns detaljerade undervisningsplaner.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig 
för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.

Kommentar
En utredning av volontärpool är framtagen.

Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla 
ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.

Kommentar
Upphandling av nytt vård och omsorgsboende är klart och nu börjar detaljplaneringen 
av det nya boendet. Preliminär färdigställande är under första kvartalet 2019.

Uppdrag - Boende i södra tätorten

Genomförd

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, 
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en 
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i ut-
satta bostadsområden.

Kommentar
Socialnämnden har koncentrerat arbetet med förebyggande arbete i utsatta bostads-
områden till förebyggande teamet och detta är ett arbete som pågår kontinuerligt. Det 
finns en gemensam arbetsgrupp med berörda nämnder. Arbetet har avstannat och 
kommer att återupptas under 2017.

Uppdrag - Förebyggande sociala 
insatser

Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med sär-
skilt fokus på ungdomars användning av narkotika.

Kommentar
Drogpolitiskt program är framtaget och beslutat.

Uppdrag - Drogpolitiskt program

Genomförd

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar till ökad valfrihet vid 
val av befintliga äldreboenden.

Kommentar
Omsorgsförvaltningen kan tillgodose önskemål om specifikt vård- och omsorgsbo-
ende i hög grad. 87procent har fått enligt önskemål. Boendesamordnare fortsätter att 
följa upp möjligheterna till att tillgodose önskemål gällande boende.

Uppdrag - Valfrihet i äldreboende

Genomförd
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Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda särskilt bo-
ende utan biståndsbedömning till personer över 85 år.

Kommentar
Utredning genomförd. Omsorgsnämnden har i verksamhetsplan 2017 beslutat att 
införa möjligheten att erbjuda särskilt boende utan biståndsbedömning till personer 
över 85 år med start våren 2018.

Uppdrag - Särskilt boende utan 
biståndsbedömning

Genomförd

Omsorgsnämnden får i uppdrag att i samband med att nya boenden planeras 
utreda förutsättningarna för boenden för yngre personer med demensliknande 
symptom.

Kommentar
Utredning redovisas till omsorgsnämnden i februari 2017.

Uppdrag - Personer med demens-
liknande symptom

Genomförd
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Väsentliga händelser under året

Barnomsorg och grundskola
Kalmar kommun har en hög ambition 
gällande utveckling av förskola, skola och 
fritidshem; att bli en av Sveriges bästa 
skolkommuner senast 2019. För att ha en 
möjlighet att uppnå det uppsatta målet 
måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på 
undervisningen och att höja kvaliteten i 
verksamheten. Barnen och eleverna ska 
få de bästa förutsättningarna att uppnå 
kunskapskraven samt i övrigt utvecklas 
så långt som möjligt inom ramen för ut-
bildningen. I de två senaste mätningarna 
av Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) ”Öppna jämförelser” har Kalmar 
kommuns placering förbättrats från plats 
107 till 81. I det sammanhanget kan 
nämnas att Kalmar kommuns elever ald-
rig har haft ett bättre meritvärde (224,8, 
att jämföra med 217,8 förra året)än vad 
de presterade när de gick ut nionde klass 
i år, enligt statistik bakåt till och med 
läsår 97/98. Även resultaten i samtliga 
nationella prov ökade, det vill säga såväl i 
trean, sexan och som i nian. Det kan till-
läggas att Kalmar kommun ligger i topp 
i mätningen ”Sveriges mest nöjda högsta-
dieelever” samt att budgeten hålls.

Den snabba ökningen av antalet elever 
ställer krav på lokaler. Linnéuniversitetets 
flytt skapar nya möjligheter och beslut 
togs under 2016 om att skapa ett nytt 
högstadium (Tallhagsskolan) i kvarteret 
Telemarken. Här kommer också delar av 
Lindöskolan och hela särskolan finnas. 
Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmar-
sundsskolan (i viss mån också Funkabo-
skolan) får nu möjlighet att klara av de 
växande elevkullarna.  

Södermöre kommundelsnämnd har fo-
kuserat på följande områden för att nå 
den gemensamma visionen om Sveriges 
bästa skolkommun; lovskola, fokustid, 
lågstadiesatsning och läslyft. Resultaten 
för måluppfyllelse, meritvärde och be-
hörighet till gymnasiet pekar uppåt för 
kommundelen. För att erbjuda en bätt-
re service till invånarna tog Södermöre 
kommundelsnämnd beslutet att erbjuda 

barnomsorg på alla orter under somma-
ren. Utvärderingen visade ett positivt re-
sultat och den ekonomiska uppföljning-
en har inte påvisat några större skillnader 
jämfört med föregående år. Nybyggnatio-
nen av förskola och matsal i Hagby är nu 
inflyttningsklar. 
 
Gymnasieskola
Under de senaste åren har regionen upp-
levt ett vikande elevunderlag men Kal-
marsunds gymnasieförbund har fortsatt 
arbetat för att regionens elever ska ha 
tillgång till ett stort och varierat utbud 
av program och inriktningar. Nuvarande 
trend är att fler ungdomar från våra egna 
kommuner väljer skolor inom förbundet 
samtidigt som antalet elever från andra 
kommuner i förbundets skolor blir fler. 
Enligt befolkningsprognosen i medlem-
skommunerna sker nu även ett trend-
brott gällande elevunderlaget och antalet 
16- till 19-åringar ökar från och med år 
2017. För de flesta kommunerna innebär 
befolkningsprognoserna i genomsnitt en 
procentuell ökning för ålderskategorin 
med cirka 20 procent fram till år 2025. 

Parallellt med kommunernas befolk-
ningsunderlag så sker en markant ökning 
av antalet elever inom språkintroduktion. 
Kalmarsunds gymnasieförbund har se-
dan slutet av år 2015 hanterat en ökning 
på 335 procent (från 140 elever till 470 
elever).  Den kraftiga ökningen av elev-
antalet innebär ett flertal utmaningar för 
gymnasieförbundet. Förbundet ser idag 
ökade kostnader inom bland annat lo-
kaler, personalkostnader, administration 
och elevhälsa. 

I början av året fastställde Kalmarsunds 
gymnasieförbund en digital agenda för 
åren 2016 till 2018. Den digitala agen-
dan sätter fokus på de förväntningar som 
förbundet har på alla i organisationen och 
innebär att förbundet hela tiden omdefi-
nierar sina processer för att vara i fas med 
tiden. Förbundets satsningar kring digital 
kompetens är en av de mest kraftfulla och 
långsiktiga pedagogiska satsningar som 
gymnasieförbundet genomfört sedan för-
bundet bildades.

Under året har Kalmarsunds gymnasie-
förbund även tilldelats kvalitetsutmär-
kelsen Guldtrappan. Utmärkelsen Guld-
trappan delas ut till skolhuvudmän som 
arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån 
styrdokumenten för ett framgångsrikt di-
gitalt lärande i skolan, med gott ledarskap 
för kompetensutveckling och kollegialt 
lärande, digitala resurser och nätbaserat 
samarbete. Några av parterna bakom 
priset är Skolverket, specialpedagogiska 
skolmyndigheten samt Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL). 

Skolinspektionen har under året ge-
nomfört ett antal inspektioner på några 
av förbundets skolenheter. Skolverkets 
beslut med anledning av inspektionen 
visade att måluppfyllelsen är god i hu-
vuddelen av förbundets skolor. Gymna-
sieförbundet uppfyller, inom de områden 
som granskats och efter genomförda åt-
gärder, också de krav som ställs i författ-
ningarna. Tillsynen föranledde emellertid 
att förändringar infördes för lärare inom 
vuxenutbildningen. Förändring innebär 
att lärare numera har semestertjänst en-
ligt Allmänna Bestämmelser (AB) för att 
möjliggöra att vuxenutbildning kan be-
drivas kontinuerligt under hela året. 

Universitetet
Som en av värdstäderna för Linnéuniver-
sitetet arbetade Kalmar under 2016 mer 
fokuserat för att utveckla universitetssta-
den Kalmar. Ett stadsintegrerat univer-
sitet bidrar bland annat till en levande 
stadskärna och att kunskapen samlas i 
centrum, vilket ligger väl i linje med arbe-
tet att bli Årets stadskärna. Under våren 
anordnades därför en forskarkonferens 
med forskare inom en rad områden som 
har betydelse för Kalmar stadskärnas för-
utsättningar, utvecklingsmöjligheter och 
framtid. Inbjudna åhörare till konferen-
sen var Kalmar kommuns politiker och 
tjänstemän samt Kalmar City och dess 
medlemmar i näringslivet. Syftet var att 
låta forskare ge input för stadskärnans ut-
vecklingspotential. 

Tillsammans med Växjö kommun, stu-
dentkåren Linnéstudenterna och Linné-

Barn och utbildning
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universitetet påbörjades ett visionsarbete 
för den gemensamma utvecklingen som 
universitetsstäder. I ett första konkret steg 
har parterna arbetat tillsammans för att 
bli en bra studentstad och även för att an-
söka om Årets Studentstad Kalmar/Växjö 
år 2017/2018. Studenterna är en vik-
tig resurs för näringslivet i Kalmar, inte 
minst när det gäller framtidens kompe-
tensförsörjning. Kalmar kommun, Växjö 
kommun, studentkåren Linnéstudenter-
na och Linnéuniversitetet lägger nu fram 
förslag på en avsiktsförklaring om ett 
strategiskt partnerskap. Härigenom vill 
parterna visa en gemensam vilja att stärka 
en redan mycket god relation genom att 
fortsätta utveckla långsiktiga samarbeten. 
Avsiktsförklaringen gäller för 2017-2019, 
men tanken är att den ska förlängas yt-
terligare. Tre områden kommer att prio-
riteras i det strategiska partnerskapet: 
Hållbar samhälls- och infrastruktur, 
Forskning och kunskapsutveckling samt 
Näringsliv och arbetsliv.

Vuxenutbildning
Under 2016 har drygt 1 300 vuxna läst 
på gymnasial nivå via Kunskapsnavet. 
Merparten av dessa har läst olika yrkes-
inriktade utbildningar så som mekaniker 
för tunga fordon, bussförare, snickare, 
målare, elektriker, svetsare, konditor, 
kock, undersköterska, väktare, skolmål-
tidsbiträden med flera. Den uppsökande 
verksamheten har utvecklats ytterligare 
genom samverkan med andra aktörer och 
därigenom har fler potentiella studerande 
kunnat nås. Ett exempel på en gemensam 
satsning är den stora utbildningsmässan 
som genomfördes under november må-
nad i samverkan mellan flera kommuner 
och Arbetsförmedlingen. Där fanns ett 
stort antal utbildningsanordnare som 
representerade olika nivåer för vuxnas 
studier. Inom vuxenutbildningen prövas 
former för att utrikesfödda ska kunna 
påbörja yrkesutbildningar på gymnasial 
nivå parallellt med att de läser svenska 
på grundläggande nivå. Detta kommer 
att påskynda personernas möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Under 
året har denna sorts utbildning genom-
förts inom följande områden: skogsvård, 
barnskötare samt vård och omsorg. 

Framtid

Arbetet fortsätter med den utbildnings-
politiska visionens mål om att Kalmar 
kommun ska bli en av Sveriges bästa skol-
kommuner. Detta görs genom att utveck-
la undervisningen och höja kvaliteten i 
verksamheten främst genom kollegialt lä-
rande. Arbetet med utvecklingsområden 
som Matematiklyft, Läslyft, Slöjdlyft, 
Formativ bedömning, Språkutvecklande 
arbetssätt, med mera, kommer också bi-
dra till utveckling och kvalitetshöjning.

Barnantalet i förskolorna fortsätter att 
öka. Fram till 2019 ökar antalet barn 
inom barn- och ungdomsnämndens an-
svarsområde med 310 barn, och det till-
kommer ytterligare cirka 70 barn fram till 
år 2020. Då kommer det uppskattnings-
vis att finnas 3 600 barn i förskoleverk-
samheten. Utöver detta tillkommer Sö-
dermöre kommundel som enligt prognos 
kommer att ha att ha cirka 500 barn vid 
samma tidpunkt.

Det blir även många fler elever i skolorna. 
Fram till 2018 kommer 490 fler elever 
att gå i skolan jämfört med 2016, och år 
2019 ökar det med 223 elever till. En-
ligt prognosen finns det då knappt 6 800 
elever i skolorna. Utöver detta så finns 
det cirka 1 000 elever i Södermöre kom-
mundel. 

Ökningen av antalet barn och elever 
medför bland annat att förskolan har 
ett fortsatt stort utbyggnadsbehov. Skol-
verket har även tagit fram rekommenda-
tioner för barngruppernas storlek, vilket 
innebär att förskolan behöver byggas ut 
ytterligare. Planering för detta görs till-
sammans med serviceförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret. Arbetet med 
att säkra tillgången på lokaler för grund-
skoleverksamheten prioriteras, som en 
följd av det ökande elevantalet. 

Barn- och ungdomsnämnden står inför 
stora utmaningar med att rekrytera behö-
rig personal, då det finns ett ökat behov 
på grund av det snabbt växande barn- och 
elevantalet men även på grund av pen-
sionsavgångar. Det blir svårare att tillsätta 
behörig personal då andelen behöriga 
sökande inte når upp till det antal som 
verksamheterna har behov av. Bristen 
på utbildade förskollärare börjar visa sig 

trots att Kalmar av tradition är en utbild-
ningsort för förskollärare. 

Inom skolan tar rekryteringen ytterligare 
en dimension då lärarna inte bara ska 
vara behöriga lärare, de ska även vara be-
höriga 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 som sö-
ker tjänster i Kalmar kommun, utmanas 
kvaliteten i förskola och skola. Här är 
det redan påbörjade arbetet med mark-
nadsföring mot framtida medarbetare ett 
fortsatt prioriterat område. Övergripande 
handlar det om att vara en attraktiv ar-
betsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, 
bra scheman, arbetskläder, bra löner och 
bra löneutveckling, med mera.

Nybyggnation av Halltorpsskolan påbör-
jas vid årsskiftet 2016/2017. Hagbysko-
lan med integrerat bibliotek beräknas ha 
byggstart under våren 2017. Även under 
2017 kommer barnomsorg erbjudas un-
der sommaren på flertalet av orterna i Sö-
dermöre kommundel. 

Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund har under 
de senaste åren behövt ställa av lokaler på 
grund av minskat elevantal men nu står 
förbundet inför det omvända. I princip 
utnyttjas alla lokaler på Jenny Nyströms-
skolan och Lars Kaggskolan och utöver 
förbundets egna lokaler har ett flertal 
klassrum hyrts externt för att klara av det 
hårda trycket. På Ölands Gymnasium 
har avställda lokaler tagits tillbaka och 
nya rum utöver dessa har även behövts 
hyras. Under den kommande perioden 
ökar nu antalet 16- till 19-åringar inom 
medlemskommunerna, vilket innebär att 
den potentiella målgruppen blir större. 
Dessutom beräknas nivån vara fortsatt 
hög gällande andelen ensamkommande 
barn. Nämnda faktorer innebär en utma-
ning gällande planering av förbundets 
verksamhetslokaler och arbetet med lo-
kalavställning, lokalanskaffning och loka-
lanpassning kommer att öka markant de 
kommande åren.

Utöver lokalfrågan så är även den stora 
efterfrågan på legitimerade lärare något 
som gymnasieförbundet måste hantera. 
Bristen av lärare pressar i sin tur upp lö-
nerna och personalkostnaderna ökar. Ett 
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annat område som innebär stora behov 
för målgruppen ensamkommande barn 
är elevhälsan. Förbundet förutser därför 
att en ökning av driftskostnader kommer 
att ske för vaccinationer, skolsjuksköter-
skor och kuratorer.

En annan fortsatt ekonomisk utmaning 
är finansieringen av den trådlösa peda-
gogiken. Inför 2017 har gymnasieför-
bundet ett fortsatt behov av en medfi-
nansiering från medlemskommunerna 
för att fortsatt kunna öka kvaliteten i 
undervisningen och att ta tillvara på de 
möjligheter som öppnar sig med infor-
mations- och kommunikationstekniken 
(IKT). Förbundets prognos är dock att 
en självfinansiering av digital kompetens 
kan vara möjlig från år 2018 då kommu-
nernas befolkningsprognoser bidrar till 
en utökad budgetomslutning. 

En strategisk framtidsfråga är att öka 
möjligheterna för utrikes födda att så ti-
digt som möjligt kunna kombinera en yr-
kesutbildning med studier i svenska. En 
sådan kombination är framgångsrik och 
underlättar och påskyndar både lärande 
och inträdet på arbetsmarknaden, vilket 
innebär att fortsatta insatser kommer att 
ägnas åt detta. Förutsättningarna för att 
involvera modersmålsstödjare i vuxenut-
bildningen kommer att undersökas och 
sjösättas under 2017. Med den ökande 
efterfrågan på både information och väg-
ledning krävs en än större flexibilitet och 
förmåga att anta de nya utmaningarna.
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Väsentliga händelser under året

Individens behov i centrum
Den mest omfattande satsningen som 
påbörjats under året är införandet av ett 
nytt behovsinriktat systematiskt arbets-
sätt. Individens behov i centrum(IBIC) 
som är arbetssättets namn utgår från indi-
videns behov, resurser, mål och möjlighe-
ter inom olika livsområden i dagliga livet. 
Handläggare och hemtjänstpersonal an-
vänder genom arbetssättet ett gemensamt 
språk och ett tankesätt som bygger på 
internationell klassifikation av funktions-
tillstånd, funktionshinder och hälsa. Må-
let med införandet av det nya arbetssättet 
är att varje individ ska få sina behov be-
skrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet 
och att individen får möjlighet att stärka 
sina egna resurser avseende utförande av 
aktiviteter och delaktighet.

Från och med 2016 erbjuds de boende på 
Kalmar kommuns vård- och omsorgsbo-
ende ett tredje valbart alternativ på lun-
chen, varav ett alltid är vegetariskt.

Positiva kvalitetsresultat
Satsningen under 2016 att tydliggöra 
målen för verksamheten och arbeta med 
uppföljningsbara indikatorer i verksam-
heterna har gett positiva kvalitetsresultat 
i flera av de stora mätningar som görs av 
äldreomsorgen. När det gäller enhetsun-
dersökningen har omsorgsförvaltningen 
förbättrat sig för andra året i rad. Den 
främsta förbättringen ses i området per-
sonalkontinuitet, det vill säga hur många 
medarbetare från hemtjänst en omsorgs-

tagare möter under en 14-dagarsperiod. 
2014 var antalet medarbetare som en 
omsorgstagare kom i kontakt med under 
14-dagar 19 personer. I år är samma siffra 
15 personer vilket är en god förbättring 
under en tvåårsperiod och siffran ligger 
nu på riksgenomsnittet.

När det gäller årets brukarundersökning, 
som Socialstyrelsen redovisar i ett natio-
nellt perspektiv, finns klara förbättringar 
av verksamhetens resultat på flera områ-
den, särskilt delen som rör vård och om-
sorgsboende. Det har även skett en ökad 
nöjdhet kring erbjudna aktiviteter i boen-
det, vilket är en väsentlig ökning i förhål-
lande till 2015. När det gäller hemtjänst-
delen är resultatet snarlikt från förra året 
och på en fortsatt hög nivå. Exempelvis 
visar omsorgstagarnas förtroende för per-
sonalen i hemtjänsten höga siffror.
 
Ny- och ombyggnation av vård och 
omsorgsboenden
Under året har ombyggnationen av vård-
och omsorgsboenden fortsatt. På vård-
och omsorgsboendet Stensberg sker en 
ombyggnad av första planet för att samla 
områdets alla hemtjänstgrupper under ett 
och samma tak. Under 2016 har det skett 
en nyöppning av vård- och omsorgsboen-
det i Smedby. Ingelstorpsvägen 1 öppna-
de under våren upp sex nya avdelningar 
med inriktning både mot demenssjuk-
dom och somatisk omsorg. 

Södermöre kommundelsnämnd besluta-
de den 17 februari 2016 att ge omsorgs-
förvaltningen i Kalmar fullt mandat och 

ansvar för verksamhetsområdena äldre-
omsorg samt den kommunala hälso- och 
sjukvården inom kommundelsnämndens 
geografiska ansvarsområde till och med 1 
mars 2017. Nytt beslut togs 16 november 
2016, då bestämdes att omsorgsverksam-
heten ska tillhöra Södermöre kommun-
delsförvaltning från och med 1 januari 
2017. Omsorgsverksamheten har utökats 
med fler fasta tjänster och för att effek-
tivisera verksamheten har nattpatrullen 
gått över till 9-timmars nätter. 

Bostadsanpassning
Hittills under 2016 har antalet inkomna 
bostadsanpassningsärenden varit ungefär 
på samma nivå som under föregående år. 
Under perioden januari - november har 
bostadsanpassningsbidrag på 6,8 mnkr 
betalats ut, vilket är en minskning med 
1,8 mnkr jämfört med samma period 
föregående år.  De allra flesta bidragen 
handlar om förändringar och anpass-
ningar för låga belopp men det finns un-
dantag. Under 2016 uppgick det största 
enskilda ärendet till 2 mnkr.

Ensamkommande flyktingbarn
Det har skett stora förändringar under 
året inom verksamheten för ensamkom-
mande flyktingbarn. Under 2015 an-
kom drygt 250 barn och ungdomar till 
Kalmar, vilket krävde en stor satsning 
på att starta upp boenden samt rekry-
tera personal till verksamheten. I början 
av 2016 minskade inströmningen då 
Sverige införde identitetskontroller vid 
landets gränser. Resultatet har blivit att 
endast 20 barn och ungdomar mottagits 

Stöd och omsorg
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under året. Det har lett till att plan för av-
veckling och förändring av verksamheten 
tagits fram under hösten. Avvecklingen 
och förändringen påverkas även av att det 
under 2017 införs ett nytt ersättningssys-
tem som kraftigt minskar ersättningen till 
kommunerna för mottagandet av ensam-
kommande flyktingbarn. 

Personal- och kompetensförsörj-
ning
Sedan drygt ett år tillbaka har situatio-
nen med att rekrytera erfaren personal 
till lediga tjänster som socialsekreterare 
varit svår. Det har resulterat i att tjänster 
tillfälligt fått besättas av inhyrd personal 
från bemanningsföretag vilket medfört 
höga kostnader. Ett arbete har därför 
påbörjats med att ta fram en strategisk 
plan för personalförsörjning och kompe-
tensförsörjning av socialsekreterare. Om-
sorgsassistenter och omsorgspedagoger är 
ytterligare områden där det har varit svårt 
att rekrytera. Antalet sökanden med rätt 
kvalifikationer har minskat. 

Utvecklingen inom ekonomiskt bi-
stånd
Arbetslösheten är fortsatt låg i Kalmar. 
Fortfarande är det dock över 50 procent 
av de hushåll som är beroende av ekono-
miskt bistånd som får det på grund av ar-
betslöshet. Det är en oroväckande trend 
då dessa personer riskerar komma allt 
längre från arbetsmarknaden och egen-
försörjning vilket leder till ett långvarigt 
bidragsberoende. Personer med invand-
rarbakgrund utgör en stor del av den här 
gruppen. Studier visar att ett långvarigt 
bistånd är en riskfaktor genom att det 
förstärker utanförskapet och försämrar 

möjligheterna att få en fast förankring 
på arbetsmarknaden. Under året har nytt 
sysselsättningsprojekt tillsammans med 
Europeiska Socialfonden startats upp. 
Målet med projektet är att invandrar-
kvinnor med försörjningsstöd ska finna 
vägar till egenförsörjning. Detta genom 
kompetenshöjande insatser inom mat 
och service som kan utvecklas till arbets-
integrerade sociala företag. 

Invandrarservice
Under år 2016 har Kalmar kommun pre-
liminärt tagit emot drygt 320 nyanlända 
flyktingar. Av 307 mottagna flyktingar 
(mätningar till och med 16 december 
2016) är 199 män (65 %) och 108 kvin-
nor (35 %). Trycket vad gäller asylsökan-
de till Sverige har minskat avsevärt. Idag 
befinner sig många nyanlända i asylsyste-
met, på förläggningar eller i eget boende 
i avvaktan på uppehållstillstånd. Takten 
i beslutsfattandet har ökat vilket kom-
mer att innebära ett ökat tryck på kom-
munerna och ett högt mottagande 2017 
och 2018. Bland de som nu kommer att 
få uppehållstillstånd och är aktuella för 
mottagande i någon av Sveriges kommu-
ner är en hög andel ensamhushåll. Mig-
rationsverket förutspår att det rör sig om 
upp emot 70 procent ensamhushåll, där 
vissa har anhöriga som väntar på famil-
jeåterförening.  

Överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten har under 
året arbetat med att hitta effektiva och 
fungerande arbetsmetoder för handlägg-
ning av samtliga ärenden på kansliet. Re-
krytering av ytterligare handläggare har 
gjorts under hösten. Tillgängligheten på 

kansliet har utökats genom att samtliga 
handläggare och administratörer har tele-
fontid varje dag och att en funktionsbrev-
låda till överförmyndarverksamheten nu 
finns att tillgå. Den nya chefen för verk-
samheten tillträdde i november 2016.

I januari 2016 gick startskottet för en ge-
mensam tjänsteorganisation mellan Kal-
mar, Borgholm och Mörbylånga kom-
muner. I det underlag som låg till grund 
för den gemensamma organisationen 
gick det inte att förutse det stora antalet 
ensamkommande barn som anlände till 
respektive kommun under andra hälften 
av 2015. Många resurser fick läggas om 
för att klara hanteringen av de ensam-
kommande barnen. 

 Arbetsmarknadsverksamheten
Arbetet tillsammans med Arbetsförmed-
lingen för att reducera arbetslösheten 
har fortsatt under 2016. ”Projekt arbets-
löshet”, som har till syfte att halvera ar-
betslösheten under mandatperioden, har 
varit i fokus under året men ett omtag 
kommer att göras under 2017 för att yt-
terligare utveckla arbetet. Detta är nöd-
vändigt med bakgrund av att de utsatta 
grupperna som står utanför arbetsmark-
naden ökar. I dessa grupper finns ung-
domar utan fullständigt gymnasiebetyg, 
funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda 
samt personer över 55 år. Arbetet med de 
nya arbetsmarknadsåtgärderna som in-
fördes i slutet av våren 2015 har pågått 
sedan dess och bland annat resulterat i 
att ett antal ungdomar studerar genom 
utbildningskontrakt.
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Framtid

Den demografiska utvecklingen med ett 
ökat antal äldre från 2020 och framåt 
ställer krav på en ständig utveckling 
inom verksamheten. Med inriktningen 
som fastslagits av Kalmar kommun, med 
målet att vara en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner 2020, fodrar 
det till förbättring inom flera områden 
av verksamheten. Stor vikt ska läggas på 
att måldokumenten konkret och tydligt 
visar vad som ska uppnås med verksam-
heten, det vill säga vad omsorgstagare 
och medborgarna kan förvänta sig av den 
service och de tjänster som kommunen 
levererar. En del för att nå målet 2020 är 
satsningarna på ny- och ombyggnation av 
vård- och omsorgsboenden som fortsätter 
under 2017 och nyöppningar av boenden 
kommer att ske löpande. 

Under slutet av 2017 kommer det nya 
vård- och omsorgsboendet ”Vänskapens 
hus” att stå klart. Boendet ska ersätta det 
äldre ”Norrlidshemmet” och bli en sam-
lings- och utgångspunkt för områdets 
äldreomsorg. I de nya lokalerna kommer 
det förutom vård- och omsorgsboende 
finnas träffpunktsverksamhet, dagverk-
samhet för personer med demenssjuk-
dom och korttidsboende. Därtill kommer 
områdets hemtjänst att ha sina lokaler i 
”Vänskapens hus”. Nya projekteringar av 
vård- och omsorgsboenden för att påtag-
ligt möjliggöra valmöjligheten i vård- och 
omsorg kommer fortgå under 2017. När-
mast i tiden är byggandet av ett nytt vård- 
och omsorgsboende i de södra delarna av 
Kalmar tätort samt projektering av ett 
nytt boende i de norra delarna av Kalmar 
med lokalisering i Lindsdal.     

Inflytande och delaktighet
För att öka omsorgstagares och anhörigas 
inflytande och delaktighet i vård- och 
omsorgsverksamheten kommer det under 
2017 startas upp flera brukarråd. Brukar-
råden är till för att öka kvaliteten samt att 
ge omsorgstagare och anhöriga möjlighet 
till att tillsammans få inflytande och del-
aktighet, information, utbyte av kunskap, 
framföra synpunkter och utveckla idéer 
kring äldreomsorgen. Deltagarna i råden 
består av omsorgstagare från boende och 
hemtjänst, anhöriga, enhetschefer samt 
politiker från omsorgsnämnden. 
Under 2017 kommer även omsorgsför-

valtningen att förbättra stödet till anhö-
riga. Det kommer att ske på två olika sätt. 
Dels genom att ha en anhörigstödjare på 
plats, en roll som innebär att utifrån en-
skilda samtal synliggöra anhörigas situa-
tion, ge information och råd, förebygga 
ohälsa och bryta isolering samt att bidra 
till att ge ork och underlätta vardagen för 
den anhöriga. Därtill ska anhörigstödja-
ren tillsammans med träffpunktsansva-
rig planera den andra delen av stödet till 
anhöriga vilken innefattar anhörigstöds-
grupper. Dessa stödgrupper kommer att 
anordnas på omsorgsförvaltningens träff-
punkter och möjliggöra att anhöriga kan 
träffa andra i liknande situationer och 
dela med sig av sina erfarenheter. Att an-
ordna anhörigmöten möjliggör även att 
varje träffpunkt kan bli en central mö-
tesplats både för äldre i behov av omsorg 
och deras anhöriga. 

Sociala aktiviteter
Under 2017 kommer verksamheterna i 
omsorgsförvaltningen arbeta än mer fö-
retagsamt med olika sociala aktiviteter. 
Det sker genom att implementera en ny 
struktur för socialt innehåll.  Strukturen 
innehåller vem som ansvarar för vad, 
tidsramar samt uppföljning och kvali-
tetssäkring enligt Kalmar kommuns fast-
ställda dokument. Strukturen för sociala 
aktiviteter genomsyras av att om möjligt 
förlägga och planera dessa aktiviteter ut-
omhus. I strukturen finns gemensamma 
riktlinjer gällande kommunikation och 
information om sociala aktiviteter. Ett 
större fokus kommer att läggas på före-
byggande arbete med inriktning på trä-
ning för äldre och att utforma särskilda 
träningsprogram. För att möjliggöra 
detta kommer enheterna i omsorgsför-
valtningen utrustas med olika tränings-
redskap. Ytterligare insatser gäller mål-
tidssituationen som kommer att ses över 
ur ett helhetsperspektiv, vilket ska göra 
måltiden till en social aktivitet för de 
boende. Restaurangerna på Kalmar kom-
muns omsorgsboenden kan nu ansöka 
om serveringstillstånd. Under 2017 blir 
Oxhagshemmet och Stensberg först ut 
med att erbjuda alkoholhaltiga drycker.

Den stängda avdelningen på Björkhaga 
kommer att öppnas under 2017 om be-
hov av fler omsorgsplatser finns. Översyn 
av omsorgsboendena behövs gällande un-
derhåll av lokaler och yttre skötsel, vilket 

i förlängningen kan innebära ökade kost-
nader. För att nå visionen om att bli en 
av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner 
2020 kommer Södermöre kommundels-
nämnds satsningar läggas mot det sociala 
innehållet på Kalmar kommuns träff-
punkter och utbildningsinsats tillsam-
mans med Kalmar län museum. Beman-
ningstätheten ska vara likvärdig över hela 
kommunen.  

Ett nytt lagförslag avseende ”Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag” har överläm-
nats till regeringen. Om lagförslaget trä-
der i kraft kommer detta att innebära en 
del förändringar i kommunerna. Bland 
annat kommer det att innebära att bo-
stadsanpassningsbidraget ska omfatta 
brandskydd för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning, att lättnader görs 
angående återställningsbidrag och att 
kommunerna, i stället för kontantbidrag, 
ska kunna lämna bostadsanpassningsbi-
drag som ett åtagande från kommunen 
för genomförande av åtgärderna.

Bostadsförsörjning
Bostad är en grundläggande förutsättning 
för social trygghet. Om tillgången till bo-
städer är bristfällig ökar antalet personer 
som kan ha behov av stöd från social-
tjänsten, då hemlösheten riskerar att öka. 
Brist på bostäder försvårar och omöjlig-
gör ibland en flytt från en servicebostad 
till en ordinär bostad för brukare inom 
området funktionsnedsättning och soci-
alpsykiatri. Viss del av bostadsproblema-
tiken beror även på att det saknas alter-
nativ för personer med omfattande social 
problematik som behöver särskilt stöd 
i sitt boende. Det är därför av stor vikt 
att lägga fokus på bostadsförsörjningen 
framöver. 

Barn och ungdomars psykiska 
hälsa
Den psykiska ohälsan ökar bland barn 
och ungdomar. Det behövs såväl häl-
sofrämjande, förebyggande som be-
handlande insatser för att skapa bästa 
möjliga utveckling för den här gruppen. 
Ökningen sker inte enbart bland barn 
och unga som är särskilt utsatta på grund 
av belastande psykosociala faktorer som 
missbruk eller psykisk sjukdom hos en 
förälder. Förändringar i miljöer, exempel-
vis skolan, påverkar också utvecklingen 
av den psykiska ohälsan. Det är därför 
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viktigt att rätt form av synkroniserade 
insatser sker från kommun och landsting 
framöver. En särskild grupp att beakta är 
den psykiska ohälsan bland ensamkom-
mande flyktingbarn. 

Förändrade förutsättningar för 
personlig assistans
Försäkringskassans ändrade tillämpning 
av reglerna för beslut om personlig assis-
tans riskerar medföra stora förändringar 
framöver för berörda brukare. Uppskatt-
ningsvis kan det påverka ett tiotal per-
soner i Kalmar kommun. Förändringen 
kan även innebära stora ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. I varje 
ärende där den statliga assistansersätt-
ningen dras in generas en kostnadsök-
ning för kommunen. Kostnadsökningen 
för varje ärende kan innebära allt från 
cirka 300 tkr upp till 1 500 tkr per år och 
eventuellt mer i några enstaka ärenden. 

Arbetsmarknadsverksamheten
Inför 2017 står område arbetsmarknad i 
Kalmar kommun inför flera stora utma-
ningar. Fler nyanlända behöver etablera 
sig på arbetsmarknaden och de utsatta 
grupperna kommer att fortsätta att öka. 
Detta för med sig att kraven på arbetet 
kring arbetsmarknadsfrågorna kommer 
att öka i större omfattning.   
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Kultur och fritid

Väsentliga händelser under året

Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2016 om 15,3 mnkr extra investerings-
bidrag till föreningsägda anläggningar. 
Föreningar med egna anläggningar fick 
därefter information om beslutet och en 
dryg månad på sig att komma in med 
ansökningar. I augusti beslutade kultur- 
och fritidsnämnden om drygt 14 mnkr i 
bidrag till 213 olika föreningsprojekt. De 
medel som blev över delades ut i decem-
ber till ytterligare 34 projekt. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) tilldelade Kalmar 
kommun 1,1 mnkr i bidrag till sommar-
lovsaktiviteter för barn och unga. Kravet 

var att aktiviteterna skulle vara nya och 
kostnadsfria. Ett flertal aktiviteter arrang-
erades med kort förberedelsetid; ”Kultur-
bussen”, ”Summercamp”, ”Summercamp 
junior”, ”Skälby Lantfest”, ”Kalmar 
Beach Sportscamp”, ”Sommarlov på 
Konstmuseet” samt ”Sommarsimskola”.

Under 2016 har det genomförts ett antal 
publika kulturaktiviteter över hela Sö-
dermöre kommundel, exempelvis förfat-
taraftnar och ”Konst runt”. Läsning och 
utvecklande av läslust i tidig ålder har 
varit hög prioritet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ar-
betat intensivt under året med att skapa 
en mer ändamålsenlig och effektiv orga-

nisation.  Åtgärder inom administrativa 
funktioner samt vaktmästarfunktioner 
har frigjort resurser i syfte att möta dels 
den beslutade centraliseringen av eko-
nomi, HR och lönefunktioner, och dels 
för att möta medborgarnas ökade krav på 
kultur, idrott och fritid i Kalmar. En ny 
kulturenhet har bildats och en friluftsut-
vecklare håller på att rekryteras. Stödet 
för ledning och målstyrning har förstärkts 
genom införandet av biträdande chefer 
på två enheter. Hösten 2015 bildades en 
ny enhet, Lednings- och verksamhets-
stöd, som under 2016 har arbetat fram 
en organisation som fungerar.

  

Foto: Boppe Perhamn
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 Framtid

Kalmar kommun är i en stark expansiv 
fas och detta är mycket tydligt inom 
kultur- och fritidsförvaltningens verk-
samhetsområde. En ökande befolkning 
betyder också ett ökat behov av kultur, 
förenings- och idrottslokaler. Vi har stora 
projekt framför oss som ”Kulturkvarte-
ret”, nya lokaler för Byteatern, bad- och 
friskvårdsanläggning, KIFAB arena, kul-
tur- och fritidsfilial i Södra staden, ny-
byggnation och utbyte av konstgräsmat-
tor, utredningar om friidrottshall, ishall 
och lokaler för pensionärsföreningar. Ett 
större renoveringsprogram, ”Mållinjen”, 
är beslutat av nämnden och är under ge-
nomförande. En större översyn av bidra-
gen till föreningar har påbörjats och nya 
bidragsregler skall vara antagna till 2018. 
Ett nytt program för Kalmar kommuns 
friluftsliv kommer att tas fram. Allt detta 
sammantaget kommer att innebära stora 
ekonomiska åtaganden i lokalkostnader 
men också personellt och för kontanta 
bidrag. 

Antalet utredningar är nu stort, förvalt-
ningen har för närvarande brist på ut-
redningsresurser för att ta fram underlag 
för alla nya projekt. Sport- och badan-
läggningar på flera platser innebär ett 
ökat behov av receptionsbemanning och 
driftspersonal. Fler konstgräsplaner inne-
bär mer skötsel främst vintertid. Kultur-
kvarterets ambitioner är inte bara större 
lokaler utan också ett ökat verksamhets-
innehåll vilket påverkar personalbeho-
vet både till antalet men också med nya 
kompetenser och andra bakgrunder.

I samband med att livsmedelsbutiken i 
Påryd ska om- och tillbyggas, kommer 
Påryds bibliotek att kunna ha samma öp-
pettider och entré. I och med nybyggna-
tionen i Hagby ska även ett nytt folk- och 
skolbibliotek byggas till. Ljungbyholms-
biblioteket ska i samverkan med ”Söder-
möre för alla” arbeta vidare för att de ge-
mensamma lokalerna i skolan utvecklas 
till ett levande kultur- och aktivitetshus. 
Färdriktning och mål för biblioteks-
verksamheten i Södermöre kommundel 
2015-2018 fortsätter att gälla.
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Kvalitetsarbetet 
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med kommunens verksamhets-
ledningssystem och verksamhetshandbok 
fortsatte under 2016. Härigenom säker-
ställs kvaliteten både inåt och utåt liksom 
arbetet med ständiga förbättringar. Kom-
munens kvalitets- och miljönätverk har 
under året arbetat med att bland annat 
förtydliga och förbättra processer och ru-
tiner samt klargjort vilka miljölagar som 
kommunen omfattas av.

Till Kalmar kommuns synpunktshan-
tering, ”Tyck till”, har totalt 865 syn-
punkter inkommit. Flest synpunkter 
tilldelades socialförvaltningen och ser-
viceförvaltningen. 55 procent av syn-
punktslämnarna var kvinnor, 32 procent 
män och för 13 procent saknas notering 
gällande kön.

Synpunkter via "Tyck till"

Under 2016 har det påbörjats en upp-
följning kring om ärenden kommer från 
externt eller internt. Andra halvåret no-
terades 70 procent av synpunkterna ha 
externt ursprung och 30 procent internt.

Kvalitets och miljörevisioner
Qvalify AB reviderade för andra året i rad 
Kalmar kommuns verksamhet mot ISO 
9001 och ISO 14001. I revisionsrappor-
ten konstaterade revisorerna att de såg 
tydliga förbättringar jämfört med föregå-
ende år. 

Interna kvalitets- och miljörevisioner har 
genomförts för att ge information om 
ifall verksamhetsledningssystemet fung-
erar på avsett sätt samt lyfta fram förslag 
på förbättringar. Internrevisionerna har 
genomförts enligt de planer som tagits 
fram kommunövergripande samt för res-
pektive förvaltning. Flera förvaltningar 
utbytt internrevisorer mellan varandra 
vilket gett flera positiva effekter. 

Som följd av revisionerna noterades ett 
antal förbättringsområden. Exempel på 
detta är att förbättra kännedomen om 
våra upphandlingsrutiner samt att tyd-
liggöra ansvarsfördelningen inom vissa 
områden. 

Intern kontroll
Under året har Kalmar kommuns nämn-
der antagit riskanalyser och internkon-
trollplaner enligt reglementet för intern 
kontroll. Internkontrollen omfattar be-
dömningar för kommunens risker inom 
omvärld, verksamhet, legala risker, IT 
och risker i rapportering.

Risker som bedömts ha en stor sannolik-
het att inträffa eller där konsekvensen av 
att risken inträffar bedömts som stor har 
följts upp under året via kontrollmoment 
beskrivna i nämndernas risk- och intern-
kontrollplaner.

De avvikelser som noterats har främst 
varit inom redovisningsområdet. Avvikel-
serna har dock korrigerats, återkopplats 
och åtgärdats löpande för att förhindra 
framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
Uppföljning att tillräckliga åtgärder vid-
tagits sker löpande och i kommande ris-
kanalys och internkontrollplaner.

Kontrollen visar sammantaget på god in-
tern kontroll:
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. 
• Tillförlitlig finansiell rapportering.
• God efterlevnad av tillämpliga lagar, 
förordningar och interna regelverk. 

Kalmar kommun har ett verksamhets-
ledningssystem där rutiner och processer 
anges och där interna kontroller finns in-
byggda för att motverka att fel uppstår. 
Återrapportering av riskanalys och intern 
kontrollplan samt internrevision görs i 
nämndernas årsrapporter. 

Internrevisonen genomförs med ett kom-
mungemensamt fokus och med möjlig-
het med tillägg av egna revisonsområden.

Externrevision har genomförts av kom-
munens förtroendevalda revisorer där ett 
flertal verksamhetsområden har granskats 
ingående. Förbättringsområden har iden-
tifierats där respektive verksamhet har 
ansvar för att vidta åtgärder. Samtliga 
revisionsrapporter finns på kommunens 
hemsida.

Ännu bättre och hållbarhetsprojekt 
Från och med 2014 avsätter kommun-
fullmäktige en miljon kronor för socialt 
hållbara projekt. Under 2016 inkom sex 
ansökningar till kommunstyrelsen varav 
tre beviljades. Dessa avser trygghetsska-
pande insatser, utbildning i hälsofräm-
jande arbete samt att förstå och bemöta 
hbtq-personer.

Två ansökningar har under året beviljats 
medel avsatta till ”Ännu bättre"-projekt. 
Hantering och uppföljningen av kemika-
lier inom kommunens verksamhet är ett 
beviljat projektområde. Det andra områ-
det hanterar genomlysning och utveck-
ling av webb- och kommunikationsmate-
rial ur ett normkritiskt perspektiv. 

Under 2016 avsattes även 275 tkr som 
klimatkompensationsmedel. Beviljade 
medel har lämnats till laddare till elbilar, 
musselodling samt giftfri förskola.

Det finns även en fond för forskning, 
utveckling och tillväxt som omfattar en 
miljon kronor där medlen ska bekosta 
anställning av två professurer vid Linné-
universitetet. Ingen av dessa tjänster har 
dock tillsats och därför har ingen utbetal-
ning av medlen skett under 2016. 

48%
Klagomål

5 %
Beröm

24 %
Förbättrings-

förslag

22 %
Avvikelser
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Kalmar kommun arbetar aktivt med jäm-
förelser med andra kommuner. Syftet är 
att ge en bild av hur de egna verksamhe-
terna står sig i jämförelse med andra. 

Jämförelserna på kommunövergripande 
nivå sker utifrån två presentationer: Rå-
det för främjande av Kommunala Ana-
lysers (RKA) presentation ”Jämföraren” 
i Kolada samt SKLs presentation ”Kom-
munens Kvalitet i Korthet” (KKiK). 
Mätparametrarna är en kombination av 
subjektiva värden där uppgiftslämnarna 
och/eller brukarna har fått uttrycka sina 
uppfattningar och upplevelser samt ob-

jektiva värden med faktiska mätvärden. 
Mätningarna omfattar såväl kvalitet, re-
sultat, som insatta resurser (kostnader). 

Färgerna rött, gult och grönt används för 
att visa hur resultaten ligger i jämförelse 
med andra.

För kvalitets- och resultatnyckeltalen gäl-
ler att de 25 procent bästa erhåller grön 
färg, de mittersta 50 procent gul och de 
25 procent sämsta röd färg. Viktigt att 
notera är att färgsättningen inte visar om 
resultatet är bra eller dåligt, utan endast 
visar resultatet som en jämförelse med 

andra kommuner. För kostnadsnyckelta-
len gäller det att 25 procent av kommu-
nerna med lägst kostnad för respektive 
verksamhet erhåller grön färg, de mitter-
sta 50 procenten erhåller gul färg och 25 
procent med högst kostnad får röd färg.

Förhållandet mellan insatta resurser 
(kostnader) och kvaliteten (objektiv och 
subjektiv) i verksamheternas utförande, 
benämns "verkningsgraden". 

Jämförelser med andra kommuner 

En av de största och viktigaste undersök-
ningarna är KKiK där 250 av Sveriges 
kommuner deltog 2016. KKiK genom-
förs årligen av SKL och jämför ett fyrtio-
tal mått inom fem olika områden. Am-
bitionen är att ge ett förbättrat underlag 
till styrning, verksamhetsutveckling och 
dialog med medborgarna. 

Jämförelsen visar att generellt sett så står 
sig Kalmar kommuns verksamheter väl i 
jämförelse med andra kommuner. Kal-
mar har deltagit i undersökningen under 
flera år och den övergripande trenden 
över tid är att placeringen allt oftare blir 
bland de bästa 25 procenten (grönt) el-
ler de mittersta 50 procenten (gult), och i 
färre fall blir bland de sämsta 25 procen-

ten (rött) av de jämförda kommunerna. 
För 2016 är utfallet att 49 procent av 
måtten är gröna, 49 procent är gula och 2
procent av måtten är röda. Starkaste per-
spektiven är tillgänglighet och delaktig-
het och de svagaste perspektiven är effek-
tivitet och trygghet.

Kalmar når ett mycket gott resultat inom området tillgänglighet. Ett exempel på detta 
är resultatet av servicemätningen via telefon och e-post där Kalmar kommun får ett 
resultat som ligger bland de 25 procent av kommunerna som är bäst.

Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 
har kortats från 40 dagar 2014 till 21 dagar 2016. Skapandet av nya boenden är en 
starkt bidragande orsak till den positiva trenden, men även god planering och effektiv 
handläggning bidrar.

Även handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök visar en positiv 
trend. Här har väntetiden minskat från 24 till 20 dagar jämfört med föregående år. 
Kalmar kommuns värde ligger dock fortfarande över rikssnittet som är 17 dagar. 

Tillgänglighet 

Området mäter olika aspekter på tillgäng-
lighet, exempel på detta är möjligheten att 
få kontakt och svar på frågor via e-post och 
telefon samt vilket bemötande medbor-
garna får. Andra exempel är öppethållande 
i exempelvis simhall och bibliotek samt 
väntetider gällande olika ärenden, såsom 
ansökan om plats i barnomsorg och särskilt 
boende.

Kommunens kvalitet i korthet 2016

 de bästa 25 procenten,  de mittersta 50 procenten,  de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.
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Effektivitet 

Området mäter hur kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt kommunen producerar 
sina tjänster. Kvalitets- och kostnadsnyck-
eltal i olika verksamheter jämförs.

Kostnad och effektivitet är områden som Kalmar kommun har haft stort fokus på de 
senaste åren. Inom ett flertal områden har förbättringar skett, men kostnaden ligger 
fortfarande över snittet inom vissa områden, exempel på detta är särskilt boende och 
hemtjänst inom äldreomsorgen.

Eleverna i årskurs tre har förbättrat sina resultat i de nationella proven markant och 
resultatet har ökat från 74 till 87 procent sedan föregående år. Den positiva utveck-
lingen är resultat av ett aktivt förbättringsarbete inom olika områden. Exempel på 
sådana förbättringsarbeten är gemensam rättning följt av analys och förbättringsåtgär-
der, kompetensutveckling, ämnesnätverk, med mera.

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende inom 
äldreomsorgen liksom kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar för-
bättrade värden jämfört med föregående år. Fokus kommer att hållas på detta område 
även fortsättningsvis.

Inom detta område visar Kalmar kommun ett något lägre resultat jämfört med före-
gående år. En av anledningarna är att kommunen inte längre tillhör de 25 procent 
av kommunerna som har störst andel ekologiska livsmedel. Kalmar kommun ligger 
sedan några år kvar på en relativt stabil nivå runt 30 procent medan snittet i övriga 
kommuner ökar.

Kalmar återvinner 35 procent av kommunens hushållsavfall. Värdet är hämtat från 
”Avfall Sverige” och är ett snitt av Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) resultat. 
Jämförande värde för tidigare år saknas. Medel för landets kommuner är 39 procent.

Även i år startas fler företag i Kalmar än vad det gör i snitt i landet; 6,8 företag per 
1000 invånare att jämföra med rikssiffran 5,4 företag per 1000 invånare.

Samhällsutvecklare

Området fokuserar på kommunens roll 
som samhällsbyggare och utvecklare. Mått-
tet mäter och jämför andel företag, andel 
förvärvarbetande och andel personer med 
försörjningsstöd. Även miljöfrågor och 
medborgarnas allmänna upplevelse av att 
bo och leva i kommunen vägs in i området.

Även inom detta område får Kalmar kommun ett bra resultat, dock har ”Nöjd infly-
tande index” visat en negativ trend sedan 2014 och sjunkit från 48 till 40 indexenhe-
ter. Detta är något som Kalmar kommun kommer att jobba vidare med.

Delaktighet

Området mäter medborgarnas upplevda 
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn 
och delaktighet i beslutsprocesser och möjlig-
heten att inhämta information via webben.

Inom flera av de genomförda mätningarna följer Kalmar kommun snittet för landet. 
Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod 
har i snitt minskat från 19 till 15 personer sedan 2014. Rikssnittet ligger på 15 perso-
ner bland de deltagande kommunerna.

Trygghet

Området fokuserar på medborgarnas och 
brukarnas upplevelse av trygghet, såväl 
generellt i samhället som specifikt i verk-
samheter som förskola (personaltäthet) och 
hemtjänst (personalkontinuitet).
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"Jämföraren" indikerar en god verk-
ningsgrad inom grundskola och gym-
nasieskola, en förväntad verkningsgrad 
i kultur- och fritidsverksamheten, en 
splittrad bild inom individ- och famil-
jeomsorgen samt en något lägre verk-
ningsgrad inom äldreomsorgen.

Genom jämförelse med andra kommuner 
söker vi stöd för rimligheten av att insatta 
resurser speglar kvalitén på den verksam-
het som bedrivs, vilka mäts genom kost-
nadsnyckeltal. Där avvikelser noteras kan 
det finnas anledning att fundera på orsa-
ken.

Värdena är hämtade från ”Jämföraren” i 
Kolada (ÅR 2015).  

Jämföraren

Högre verkningsgrad – 
Kvaliteten jämfört med andra 
kommuner är högre än vad som 
kan förväntas utifrån kostna-
derna.

Förväntad verkningsgrad - 
Kvaliteten jämfört med andra 
kommuner är i nivå med en 
rimlig förväntan utifrån kostna-
derna.

Lägre verkningsgrad - 
Kvaliteten jämfört med andra 
kommuner är lägre än vad som 
kan förväntas utifrån kostnader.

Grundskolan

Det är framförallt kunskapskrav i olika 
årskurser som ställs mot kostnaden vid 
mätning av kvalitet och resultat.

Diagrammen pekar mot en hög verk-
ningsgrad med tanke insatta resurser.

Verkningsgrad

Gymnasieskolan
Genomströmning, betyg och aktivitet 
efter gymnasiet är parametrar som ställs 
mot kostnader.

Även här pekar resultatet mot en hög 
verkningsgrad utifrån insatta resurser.

Verkningsgrad

IFO
Andel biståndsmottagare, väntetider, och 
brukarbedömningar ställs här mot olika 
typer av kostnader.

Diagrammen pekar på att kostnaderna är 
något högre än snittet för landets kom-
muner och att kvalitet och resultat ger en 
splittrad bild.

Verkningsgrad
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Kultur och Fritid
Tillgänglighet, deltagande och uppfatt-
ning är kriterier som här ställs mot kost-
nader.

Kalmar kommun tillför mer resurser än 
snittet för landets kommuner och även 
kvalitet och resultat visar ett högre värde. 
Då man tillför mer resurser förväntas ett 
högre utfall - verkningsgraden är den för-
väntade.

Verkningsgrad

Äldreomsorgen
Trygga förhållanden, aktiv och menings-
full tillvaro samt att leva och bo självstän-
digt ställs här mot kostnader.

Här tillförs mer resurser än snittet för 
landets kommuner, men kvalitet och re-
sultat visar inte motsvarande värde. Verk-
ningsgraden är lägre än förväntat. 

Verkningsgrad
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET 
OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och ett föredöme. Kalmar 
kommun ska attrahera, rekrytera, utveck-
la, behålla och även avveckla personal för 
ett hållbart arbetsliv. Kommunen efter-
strävar en trygg arbetsmiljö där männ-
iskor trivs och känner sig delaktiga. För 
att klara av detta behövs samverkan inom 
kommunen och samarbete externt med 
andra kommuner för att utveckla kom-
pentensen och organisationen.
Fokusområdets text i sin helhet finns 
att läsa i ”Verksamhetsplan med budget 
2016 och ekonomisk planering 2017-
2018”.

Kommentar
Inom fokusområdet ligger tyngdpunk-
ten på arbete med rätt till heltid samt att 
minska sjukfrånvaron. Under 2016-2018 
ska alla chefer och skyddsombud få en 
fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrå-
gor bland annat som en följd av en ny 

arbetsmiljöföreskrift: Organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Under hösten 2016 
genomfördes en medarbetarenkät som 
ger en bild av hur medarbetarna ser på 
sin psykosociala arbetsmiljö. Medarbe-
tarenkäten visar på förbättringsområden 
framförallt när det gäller målarbete och 
arbetsbelastning. Över lag ger medar-
betarna goda omdömen i medarbeta-
renkäten men de olika arbetsplatserna 
kan ha olika förbättringsområden och 
därför görs lokala handlingsplaner med 
anpassade aktiviteter. Under 2016 har 
personalprogrammet skickats ut till alla 
samverkansgrupper. Cheferna har fått i 
uppdrag att informera om programmet 
på arbetsplatsträffar så att det blir känt 
i organisationen. Ledarutveckling är ett 
område där kommunen jobbar efter en 
strategisk plan för att utveckla och iden-
tifiera ledare. Under 2016 har vi genom-
fört ett Ledarförsörjningsprogram för att 
identifiera möjliga nya ledare i Kalmar 

kommun. Flera av dem har redan under 
programmet gång erbjudits en ny befatt-
ning som chef i någon av kommunens 
verksamheter.

Under 2016 ökade personalomsättningen 
och Kalmar kommun har en rekryterings-
utmaning. Kalmar växer vilket gör att vi 
behöver fler medarbetare i olika verksam-
heter framförallt inom socialtjänst, skola 
och äldreomsorg. Samtidigt så är vi kon-
kurrensutsatta från andra kommuner och 
fler yrken är svårare att rekrytera. Inom 
de tekniska yrkena har vi en utmaning i 
på grund av en bygg-boom som gör att 
arbetsmarknaden är god och näringslivet 
har möjlighet att erbjuda avsevärt högre 
löner än kommunen. Så arbetet med att 
visa på att vi är en attraktiv arbetsgivare 
där medarbetare trivs och utvecklas blir 
allt viktigare.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara ge-
nomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.

Kommentar
Serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen har fortfarande en bit kvar för att nå 
målet. Intensivt arbete med Kommunal pågår för att få till ett lokalt avtal för att lösa 
schemaläggningsfrågor. 

Övriga förvaltningar har ingen som arbetar deltid ofrivilligt. Från och med 1 januari 
2017 så är heltid norm vid nya tillsvidareanställningar. Omsorgsförvaltningen kom-
mer att arbeta med två pilotprojekt bland annat på Norrlidshemmet för att utvärdera 
arbetet med rätt till heltid.

Ett lokalt kollektivavtal stödjer arbetet och man följer upp nöjdhet hos omsorgstagare, 
personalkontinuitet, arbetad tid, ohälsa samt andra eventuella arbetsmiljöfrågor.

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Kommentar
Under året har SKL presenterat ”Öppna Jämförelser Jämställdhet” för första gången 
och Kalmar kommun placerar sig på rankingplats 34, vilket är ett mycket bra resultat. 
Rapporten omfattar både politisk representation, arbetsgivar- och verksamhetsper-
spektiv.

Barn- och ungdomsnämnden har tydliga detaljerade mål kopplat till fullmäktigemå-
let, följt av stödjande aktiviteter och indikatorer för uppföljning. Målen tar sikte på att 
öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intresse oberoende 
av könstillhörighet. Vid uppföljning kan man inom förskolan se en minskad könsse-
gregation och att flickor och pojkar gör fler könsöverskridande val av aktiviteter. Två 
förskolor har under året ansökt och fått utmärkelsen jämställd förskola för sitt syste-
matiska arbete inom jämställdhetsområdet. Nämnden har även antagit ett mål om 
att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde. Trots 
insatser ökar skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar. I årskurs 6 finns skillnader i 
flickors och pojkars resultat och det är flickorna som drar ifrån. En slutsats blir därför 
att de insatser som görs gynnar flickors presterande. Resultat i nationella prov i årskurs 
3 visar på bättre resultat mot föregående år, men det finns fortfarande skillnader mel-
lan flickor och pojkar även här. Förvaltningen har skapat en struktur och organisation 
för stöd till linjen inom målområdet och en ökning av efterfrågan sker.

Även kultur- och fritidsnämnden har tydliga detaljerade mål. Pojkar och flickor ska 
ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet, ett mål som följs av stödjande ak-
tiviteter och implementering av metodmaterial för genussmarta verksamheter. Det 
finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag för chefer, 
enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning kring 
genus och jämställdhetsfrågor. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för 
att systematisera jämställdhetsarbetet. Förvaltningen har också arbetat fram en aktivi-
tetsplan för alla enheter. Planen gäller 2015-2017.

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Under 2016 gjordes en analys över sjukfrånvaro längre än 15 dagar och arbetet med 
en åtgärdsplan har påbörjats. På kultur- och fritidsförvaltningen har sjukfrånvaron 
sjunkit medan den på övriga förvaltningar har fortsatt att öka. För kommunen totalt 
slutar 2016 med en total sjukfrånvaro på 7,0 procent av totalt arbetad tid jämfört med 
6,7 procent 2015 trots många insatser framförallt på individnivå. Sjuklönekostnaden 
har därmed ökat med cirka 1, 5 mkr jämfört med 2015.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Uppdrag - Välfärdsbokslutet Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag 
att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten.

Kommentar
Välfärdsbokslutet används allt mer, både för prioriteringar, riktade insatser och även 
som en struktur för analys av olika verksamheters påverkan på folkhälsa.

Under året har kommunledningskontoret bidragit med statistik från välfärdsbokslutet 
till handläggare inom både fysisk planering och social omsorg.

Omsorgsnämndens prioriterade områden utifrån Välfärdsbokslutet är: Minska antalet 
fallolyckor, minska sjukfrånvaron och rätt till heltid.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar aktivt med frågor som rör och är kopplade till väl-

Genomförd

Fullmäktigemål - Jämtställdhets-
säkrad verksamhet
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färdsbokslutet. Under året har delaktighet och inflytande prioriterats och förvaltning-
en har särskilt inriktat arbetet på att nå målgrupper som erfarenhetsmässigt är svåra att 
nå, exempelvis ungdomar.

Välfärdsbokslutet används som ett återkommande styrdokument i kultur- och fritids-
nämndens verksamheter. Att identifiera behovet av att bredda verksamheterna så de 
når upp till nämndens mål om att de ska vara för alla är en central del av det strategiska 
arbetet.

Barn- och ungdomsnämnden samt förvaltningen fokuserar på de uppgifter som vi ge-
nom forskning vet är avgörande för att elever ska lyckas och inte senare i livet bli mar-
ginaliserade. Våra verksamheter ska sträva mot att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta genom att anpassa, 
utveckla och förbättra undervisningen så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar 
för att lära och utvecklas.

Serviceförvaltningens verksamheter berörs av många avsnitt i välfärdsbokslutet vilka 
man arbetar aktivt med, såsom ”Delaktighet och inflytande i samhället”, ”Barn och 
ungas uppväxtvillkor”, ”Hälsa i arbetslivet”, ”Miljöer och produkter”, ”Livsmedel och 
matvanor” samt ”Fysisk aktivitet”.

Uppdrag - Tillgänglighet och be-
mötande

Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgäng-
lighet och bemötande.

Kommentar
Kalmar kommuns tillgänglighetsarbete har fått en ordentlig skjuts under året. Sam-
arbetet med Kalmar City är väl utvecklat och kommer att fortsätta att utvecklas. Till-
sammans med Kalmar City har det bland annat genomförts en ”Funktionsdag på 
stan” i somras, likaså har det genomförts ett filmarbete vars syfte är att visa hur man 
enkelt kan avhjälpa hinder i handeln. Ett annat exempel på arbetet med att öka till-
gängligheten är inköpet av ”Free Wheel” för rullstolsburna vilka finns att låna på 
Tursitbyrån och i kommunens kontaktcenter. Detta är Kalmar kommun först i landet 
med att erbjuda.

Funktionen för kommunens Tillgänglighetsråd som rådgivande organ har utvecklats. 
Representanter från rådet sitter med i flera arbetsgrupper, bland annat i en grupp som 
arbetar med att identifiera hinder. Under året har också arbetet för en mässa, ”Funka 
för livet”, i Kalmar Sportcenter våren 2017 påbörjats. I detta arbete är Kalmar kom-
mun medarrangörer.

Uppföljningen av kommunernas arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning som ”Myndigheten för delaktighet” årligen ge-
nomför visar för 2016 en ökning inom området idrott men framförallt inom området 
fysisk tillgänglighet.  Området kultur har den lägsta rankingen bland jämförelsekom-
munerna 3KVH.

I den nationella brukarundersökningen om omsorgsverksamhet mäts bland annat 
nöjdhetsgraden av bemötandet. I Kalmar kommun är 96 procent nöjda inom vård- 
och omsorgsboende och 98 procent är nöjda med bemötandet inom hemtjänsten.
Socialförvaltningen arbetar mycket med en ny och förbättrad websida och med att öka 
delaktigheten för brukarna. Bland annat arbetar man med en delaktighetsmodell som 
har som syfte att strategiskt och systematiskt arbeta in brukarinflytande i olika led och 
på olika nivåer i verksamheten.

Inom Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar man med olika kompensatoriska åt-
gärder för att ge alla barn- och unga så lika förutsättningar som möjligt. 77 procent av 
eleverna nådde de mål som de kom för att klara på årets lovskola. Alla elever erbjuds 

Genomförd
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också läxhjälp genom schemalagd fokustid där man i lugn och ro kan arbeta och få 
stöd med sina skoluppgifter.

Andra exempel på arbeten för ökad tillgänglighet och bemötande är serviceförvalt-
ningens ständiga arbete med kantstenssänkningar, kontrastmarkeringar samt utbyg-
gandet och restaurerandet av gång- och cykelvägar.

För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala 
uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommun-
fullmäktiges respektive fokusområde.
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Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning

Tillsvidareanställd personal
Vid årets slut hade Kalmar kommun 
5 308 anställda med tillsvidareanställ-
ning vilket är en ökning med 125 per-
soner jämfört med 2015. Omräknade 
heltider (årsarbetare) uppgick till 5 106 
vilket var en ökning med 129 årsarbetare 
jämfört med 2015. Utöver dessa fanns 
ett antal vikarier anställda för kortare el-
ler längre tid. 

Tabellen visar antalet tillsvidareanställ-
da och årsarbetare på förvaltningarna 
för åren 2015 och 2016. En jämförelse 
mellan åren visar att den största föränd-
ringen skedde på barn- och ungdomsför-
valtningen (+ 95 personer) och på social-
förvaltningen (+ 55 personer). Ökningen 
beror framförallt på utökad förskoleverk-
samhet samt verksamheter kopplat till 
flyktingmottagande. Två förvaltningar 
minskade i antal, omsorgsförvaltningen 
(-53 personer) och Södermöre kommun-
delsnämnd (-15 personer). 

Timavlönad personal
Timavlönad personal arbetade 626 382 
timmar under 2016 vilket motsvarar 368 
årsarbetare. Jämfört med 2015 var det en 
ökning motsvarande 21 årsarbetare.70 
procent av timmarna utfördes av kvin-
nor. Utvecklingen under de senaste tio 
åren ses i diagrammet här bredvid.

Tillsvidareanställda (snitt jan-dec) 2016 2015 Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen 1 580 1 485 95

Kommunledningskontoret 219 193 26

Kultur- och fritidsförvaltningen 143 140 3

Omsorgsförvaltningen 1 217 1 270 -53

Samhällsbyggnadskontoret 108 96 12

Serviceförvaltningen 502 501 1

Socialförvaltningen 1 196 1 141 55

Södermöre kommundelsförvaltning 343 358 0

Totalt kommunen 5 308 5 184 124

Kommun, bolag och förbund

Destination Kalmar AB 18 18 0

Kalmar Öland Airport AB 45 41 4

Kalmar Familjebad AB 0 0 0

Kalmar Hamn AB 18 19 -1

Kalmar kommunbolag AB 2 2 0

Kalmar Science Park AB 5 5 0

Kalmar Vatten AB 80 73 7

Kalmarsunds gymnasieförbund 497 499 -2

Kalmarsundsregionens renhållare 74 74 0

Kalmarhem 43 38 5

Kifab 13 14 -1

Totalt kommunkoncernen 6 103 5 967 136
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Genomsnittliga sysselsättningsgra-
der i procent (tillsvidareanställda)
Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för kommunens tillsvidareanställda 
är 96,2 procent, vilket är lite högre jäm-
fört med 2015 då den var 96,0 procent. 
Kvinnornas genomsnittliga sysselsätt-
ningsgrad är 95,7 procent och männens 
98 procent. Skillnaden mellan kvinnor 
och mäns sysselsättningsgrader minskar. 
Diagrammet visar sysselsättningsgrader-
nas utveckling för kvinnor och män un-
der de senaste sju åren.

Andel tillsvidareanställda kvinnor 
och män
Alla förvaltningar har fler kvinnor än 
män men förhållandet mellan kvinnor 
och män varierar.  De mest kvinnodo-
minerande förvaltningarna är barn- och 
ungdomsförvaltningen, omsorgsförvalt-
ningen samt Södermöre kommundels-
förvaltning. Jämn könsfördelning finns 
på kommunledningskontoret och sam-
hällsbyggnadskontoret. 

Tabellen och diagrammet till vänster 
visar könsfördelning på de åtta förvalt-
ning-arna till och med den 31 december 
för åren 2015 och 2016.

Tillsvidareanställda Andel kvinnor och män i %

2015 2016

Förvaltningar Kvinnor Män Kvinnor Män

Barn- och ungdomsförvaltningen 82 18 82 18

Kommunledningskontoret 49 51 53 47

Kultur- och fritidsförvaltningen 61 39 57 43

Omsorgsförvaltningen 89 11 89 11

Samhällsbyggnadskontoret 54 46 53 47

Serviceförvaltningen 56 44 57 43

Socialförvaltningen 75 25 74 26

Södermöre kommundelsförvaltning 89 11 90 10

Totalt 78 22 78 22
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Medelålder hos tillsvidareanställda
De tillsvidareanställdas medelålder är 
45,7 år vilket är lite lägre jämfört med 
2015 då medelåldern var 45,9 år. Kvin-
nornas medelålder är 45,5 år och män-
nens 46,2 år. Utvecklingen under de se-
naste 10 åren ser ut på följande sätt:

56 procent av de tillsvidareanställda är 
mellan 40-59 år. Fördelningen mellan 
åldersgrupperna visas i diagrammet till 
höger.

Personalomsättning och 
pension

Personalomsättningen räknas som an-
talet tillsvidareanställda som slutat sin 
anställning på egen begäran (exklusive 
pension och sjukersättning) och med ex-
tern avgångsväg satt i relation till antalet 
snittanställda under perioden. Med ex-
tern avgångsväg menas att den anställde 
inte tillträtt någon ny månadsanställning 
inom Kalmar kommun direkt efter av-
slutad tjänst.

Under 2016 slutade 282 tillsvidarean-
ställda på egen begäran vilket var nära 
en dubblering jämfört med 2015 (+139). 
Årets personalomsättning var 5,4 procent 
vilket är en hög andel sett ur ett historiskt 
perspektiv. Den genomsnittliga personal-
omsättningen de senaste fem åren är 2,8 
procent.

Förvaltningar
Personalomsättningen varierar mel-
lan förvaltningarna och under 2016 var 
omsättningen störst på samhällsbygg-
nadskontoret (8,0 %) följt av social-
förvaltningen (6,6 %) och Södermöre 
kommundelsnämnd (6,3 %). Under 
de senaste fem åren har personalom-
sättningen varit högst på samhällsbygg-
nadskontoret (4,2 %). På flertalet av 
förvaltningarna går trenden mot en ökad 
personalomsättning.

Personalgrupper
Störst personalomsättning under 2016 
hade personal inom socialt och kurativt 
arbete (11,6 %) följt av personal inom 
rehab och förebyggande arbete (9,9 %). 
Under de senaste fem åren har personal 
inom socialt och kurativt arbete haft den 
högsta personalomsättningen (6,7 %). 
Tabellen här bredvid visar personalom-
sättningen i de olika personalgrupperna 
för 2016 och även snittet de senaste fem 
åren.

Personalomsättning i %

Genomsnitt i %

Förvaltningar 2014 2015 2016 2012-

2016

Barn- och ungdomsförvaltningen 2,3 2,7 5,5 2,8

Kommunledningskontoret 1,6 3,7 4,8 3,3

Kultur- och fritidsförvaltningen 0,8 2,8 4,9 2,5

Omsorgsförvaltningen 1,5 2,5 4,9 2,5

Samhällsbyggnadskontoret 7,8 3,1 8,0 4,2

Serviceförvaltningen 0,6 2,0 1,8 1,6

Socialförvaltningen 2,9 3,2 6,6 3,3

Södermöre kommundelsförvaltning 2,9 3,1 6,3 3,1

Totalt 2,1 2,8 5,4 2,8

Personalomsättning i %

Personalgrupper Slutat-

egen begä-

ran

Personal-

omsättning 

i %

Snitt 

2012-2016

Ledningsarbete 16 6,8 3,4

Handläggar - och adm.arbete 17 5,0 2,0

Vård- och omsorgsarbete med mera 101 4,9 2,4

Rehab och förebyggande arbete 5 9,9 5,3

Socialt och kurativt arbete 35 11,6 6,7

Skol- och barnomsorgsarbete 90 5,8 3,0

Kultur-, turism- och fritidsarbete 4 3,5 2,5

Teknikarbete 10 6,9 4,1

Hantverkare med mera 2 1,4 1,8

Räddningstjänstarbete 1 2,3 2,8

Köks- och måltidsarbete 1 0,6 1,3

Städ, tvätt och renhållningsarbete 0 0,0 0,3

Totalt 282 5,4 2,8



Pensionsavgångar
Under 2016 slutade 126 personer med 
tjänstepension vilket är 4 fler än 2015. 
5 personer slutade med sjukersättning 
som avgångsorsak vilket är oförändrat 
jämfört med 2015.

Totalt var den genomsnittliga pensions-
åldern 64,5 år för de som avgick med 
pension under året. För kvinnorna var 

den genomsnittliga åldern 64,4 och för 
männen 64,7. 15 procent av pensionsav-
gångarna utgörs av personal som uppnår 
67 år under pensionsåret. 11 procent av 
kvinnornas och 25 procent av männens 
pensionsavgångar utgörs av de som fyller 
67 år under pensionsåret.

För kommunen totalt kan vi prognosti-
sera de förväntade pensionsavgångarna de 

närmsta åren. Prognosen baseras på anta-
let anställda den 1 januari 2017 och när 
de uppnår 65 år. 

Diagrammet till vänster visar antalet för-
väntade pensionsavgångar för åren 2017-
2026 utifrån angivna förutsättningar.

Utrikes födda och utländsk 
bakgrund

Ur ett mångfaldsperspektiv är det av in-
tresse att följa hur stor del av personalen 
som är utrikes födda och har utländsk 
bakgrund. 

Följande definitioner används:

• Utrikes födda: Anställda som är födda 
i annat land och som kan ha antingen 
utländskt medborgarskap eller svenskt 
medborgarskap. 
• Svensk bakgrund: Anställda som är 
inrikes födda med en inrikes och en utri-
kes född förälder, eller inrikes född med 
två inrikes födda föräldrar.
• Utländsk bakgrund: Anställda som är 
utrikes födda, eller inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar.
• Balanstal anställda utrikes födda: 
Andelen utrikes födda i åldern 18-64 
år bland kommunens anställda/andelen 
utrikes födda i åldern 18-64 år i kom-
munens befolkning.

Utrikes födda
Senast tillgängliga siffror visar att 92,2 
procent av kommunens månadsavlönade 
har Sverige som födelseland (källa SKL).   
Det ger att 7,8 procent är utrikes födda 
vilket är högre jämfört med 2014 (6,4 
procent).  8,0 procent av kvinnorna och 
6,9 procent av männen är utrikes födda. 

Tabellen visar födelseland för åren 2014 
och 2015 totalt, och för kvinnor och 
män.  

Balanstal anställda utrikes födda: 2015 
hade Kalmar ett balanstal för anställda 
som är utrikes födda på 0,63 vilket är 
lägre än rikets kommuner som är 0,761.  

1 Balanstalet utgår från alla anställda på Huvudö-
verenskommelsen (HÖK) i november 2016. Med 
andra ord ingår även timavlönade här. Balanstalet 
0,63 har beräknats utifrån att Kalmar kommun 
har en andel anställda som är utrikes födda på 9,3 
procent vilket är satt i relation till befolkningen där 
andelen är 14,8 procent i åldersgruppen 18-64 år. 
(0,63 = 0,093/0,148). Samma andel utrikes födda 
bland kommunens anställda som bland kommu-
nens befolkning ger balanstalet 1. Kalmar har ett 
balanstal under 1 vilket innebär att kommunen 
har en lägre andel anställda som är utrikes födda 
än i befolkningen i åldersgruppen 18-64 år. Källa: 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Födelseland för månadsavlönad personal i % 

2014 2015

Födelseland Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Sverige 93,4 94,3 93,6 92,0 93,1 92,2

Övriga Norden 1,1 0,8 1,0 1,0 0,6 0,9

EU exklusive Norden 3,8 4,1 3,9 3,7 4,4 3,9

Övriga världen 3,1 3,4 3,1 3,3 4,0 3,4

Anställda utrikes födda, balanstal

2013 2014 2015

Alla kommuner * 0,73 0,73 0,76

Kalmar 0,63 0,65 0,63

Anställda utrikes födda, balanstal

Verksamheter 2013 2014 2015

Förskola och skolbarnomsorg Alla kommuner*  0,56 0,54 0,55

Kalmar 0,32 0,39 0,38

Grundskola inkl. förskoleklass Alla kommuner* 0,65 0,66 0,69

Kalmar 0,81 0,80 0,89

* Ovägt medeltal.
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Balanstalet har varit i princip oföränd-
rat för Kalmar de senaste åren. I rikets 
kommuner pekar trenden svagt uppåt.

Den näst sista tabellen på föregående 
sida visar balanstalet under de tre se-
naste åren för Kalmar jämfört med ett 
medelvärde för rikets kommuner.

Den nedersta tabellen på föregående 
sida visar balanstalet nerbrutet på SKL:s 
verksamhetsindelning för de tre senaste 
åren för Kalmar jämfört med medelvär-
det för rikets kommuner. Ur tabellen går 
det bland annat att utläsa att verksamhe-
ten inom grund-skola skiljer sig markant 
mot övriga verksamheter i Kalmar kom-
mun. Inom grundskola har Kalmar det 
klart högsta balanstalet (0,89) och som 
enda verk-samhet ett högre balanstal än 
riket. Lägst balanstal i Kalmar finns inom 
förskola och barnomsorg (0,38). Störst 
differens jämfört med riket är i verksam-
heten individ- och familjeomsorg (-0,45).

Utländsk bakgrund
9,2 procent av den månadsavlönade per-
sonalen har utländsk bakgrund, vilket är 
högre jämfört med 2014 (8,9 procent).  
Medelvärdet för rikets kommuner är 17,2 
procent.
 
Tabellen överst på denna sida visar ande-
len månadsavlönade som har svensk och 
utländsk bakgrund för åren 2014 och 
2015.

Personalpolitik 

Kompetensutveckling
Kommunledningskontoret erbjuder 
strategiska och förvaltningsövergripande 
utbildningar inom områden som arbets-
miljö, ledarskap, datakunskap, juridik 
och arbetsrätt med mera. Utöver detta 
så genomför förvaltningarna egna ut-
bildningar på organisations-, enhets- eller 
individnivå. Kalmar kommun har sedan 
flera år ett väl fungerande ledarutveck-
lingsprogram. Kommunens utbildare är 
certifierade att utbilda i ”Utvecklande 
ledarskap”, ”Indirekt ledarskap”, ”Ledar-
skap och självkännedom” samt ”Utveck-
ling grupp ledare” (UGL). Detta innebär 
kvalitetssäkring, verksamhetsnytta och 
effektivare utnyttjande av skattemedel.

Kompetensförsörjning
Med kompetensförsörjning avses här att 
utveckla och behålla medarbetare samt att 
attrahera och rekrytera nya. Personalom-
sättningen har ökat betydligt under året 
jämfört med tidigare. Detta beror fram-
förallt på en generellt god arbetsmark-
nad, konkurrens om arbetskraft samt att 
ett antal bristyrken nu finns inom den 
landstingskommunala sektorn. Under 
2016 har Kalmar kommun haft svårt att 
rekrytera personal inom följande yrken:

• Erfarna enhetschefer och sjuksköter-
skor samt arbetsterapeuter och fysiote-
rapeuter till omsorgsförvaltningen samt 
Södermöre kommundelsförvaltning.
• Förskolelärare, speciallärare och spe-
cialpedagoger samt lärare med specifika 
behörigheter, till exempel inom svenska 
som andraspråk, moderna språk samt 
slöjd till barn- och ungdomsförvaltning-
en samt Södermöre kommundelsförvalt-
ning.
• Ingenjörer, spetskompetens inom upp-
handling, arbetsledarfunktioner samt 
kockar (framför allt med erfarenhet) till 
serviceförvaltningen. 
• Trafikplanerare, projektledare gata och 
vägar samt chefer inom samhällbygg-
nadskontorets verksamhetsområden. 
Samhällbyggnadskontoret upplever att 
de mer sällan får kandidater som svarar 
upp helt mot kravprofilen så kraven har 
tvingats sänkas.
• Socialförvaltningen har haft svårt att 
rekrytera socialsekreterare, särskilt med 
erfarenhet. Under 2016 har socialförvalt-
ningen haft några inhyrda konsulter för 
att täcka behov som inte kunnat täckas 
av anställda socialsekreterare. Socialför-
valtningen har provat en ny rekryterings-
process genom att ha en bredare annons 
som innefattar hela verksamheten samt 
längre ansökningstid med matchning 
och intervjuer under tiden.

• Kommunledningskontoret har haft 
svårigheter att rekrytera exploateringsin-
genjörer.
• Södermöre kommundelsförvaltning 
upplever svårigheter att rekrytera under-
sköterskor.
• Kalmar kommun har under flera år ar-
betat med ett brett spektrum av åtgärder 
inom kompetensförsörjning. Detta är 
några exempel:

• Annonsering på ett nytt sätt i sociala 
medier samt utökat vår närvaro framfö-
rallt på Facebook, LinkedIn samt Insta-
gram. 
• Deltagande i mässor som arrangeras 
av Arbetsförmedlingen, Ung Företag-
samhet, Kunskapsnavet, RekryteraMera 
samt LAVA-mässan på KTH. 
• Nätverket Kalmarsundsregionen är 
också en möjlig väg att nå ut med lediga 
jobb och Kalmar kommuns arbetsgivar-
varumärke. 
• Barn- och ungdomsförvaltningen har 
deltagit på mässor på Linnéuniversitetet 
samt utvecklat samarbetet med Linné-
universitetet kring Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) och övningsskolor. 

Vid rekrytering och vakanser har Kalmar 
kommun i något enstaka fall använt re-
kryteringsföretag, bemanningsföretag 
och konsulter. Kommunen har regel-
bundet kontakt med studentkåren, Lin-
néstudenterna, för att visa på de möjlig-
heter Kalmar kommun som arbetsgivare 
kan erbjuda och sommarjobbsmöjlighe-
ter för de studenter som vill stanna kvar i 
Kalmar över sommaren.

Sjukfrånvaro och rehabilitering
Kalmar kommun arbetar ständigt med 
att förbättra arbetsmiljön och stärka ar-
betshälsan på individ, grupp- och organi-
sationsnivå. Under året genomfördes en 

Månadsavlönad personal

Bakgrund 2014 2015

Svensk bakgrund 4 943 91,1 4 947 90,8

Utländsk bakgrund 481 8,9 503 9,2

- därav utrikes födda 428 7,9 448 8,2
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genomlysning av långtidssjukfrånvaron. 
Cheferna kommer nu göra uppdaterade 
handlingsplaner på individnivå, med 
hjälp av arbetsmiljöenheten och HR-
specialister, för att snabbare möjliggöra 
återgång i arbete eller hitta alternativa 
lösningar om återgång ej bedömts möj-
lig.

Under 2016 har långtidsjukfrånvarons 
andel av den totala sjukfrånvaron ökat 
till 46,5 procent jämfört med 2015 då 
den var 44,9 procent. Enligt uppgifter 
från Försäkringskassan så är cirka 55 pro-
cent av långtidsjukfrånvaron i Kalmar 
kommun beroende på diagnoser inom 
psykisk ohälsa och 16 procent beroende 
på diagnoser i rörelseorganen.

Sjukfrånvaro kan redovisas på olika 
sätt. Alternativet som förordas är total 
sjukfrånvaro under året i relation till de 
anställdas sammanlagda ordinarie ar-
betstid angiven i procent. Redovisningen 
omfattar samtliga arbetstagare som under 
året har haft en eller flera anställningar 
oavsett anställningsform.

Sjukfrånvaron i relation till ordinarie 
arbetad tid uppgick under året till 7,0 
procent vilket är en ökning jämfört med 
2015 då den var 6,8 procent. Kvinnorna 
har en högre sjukfrånvaro än männen 
och under året var kvinnorna sjuka 7,8 
procent av arbetstiden medan motsva-
rande siffra för männen var 4,7 procent.
Här bredvid visas utvecklingen av sjuk-
frånvaron under de tio senaste åren.

Diagrammet visar sjukfrånvaron köns-
uppdelat i tre åldersgrupper. Av diagram-
met går att utläsa att sjukfrånvaron ökar 
i takt med åldern och att kvinnorna ge-
nomgående har en högre sjukfrånvaro än 
männen i alla åldersgrupperna.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetad tid per förvaltning
Sjukfrånvaron varierar stort mellan 
förvaltningarna och på flertalet av 
förvaltningarna har kvinnorna en högre 
sjukfrånvaro än männen. Under året 
ökade sjukfrånvaron på alla förvalt-
ningar förutom på kultur- och fritidsför-
valtningen.

Det sista diagrammet på denna sida visar 
sjukfrånvaron på förvaltningarna under 
2016 för-delat på kvinnor och män.
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Sjukfrånvaro över 59 dagar
Definitionen av långtidssjukfrånvaro är 
all sammanhängande sjukfrånvaro över 
59 dagar. Under 2016 svarade långtids-
sjukfrånvaron för 45,2 procent av den 
totala sjukfrånvaron, vilket är lite högre 
än 2015 (44,9 procent). 

Nedanstående diagram visar hur sjuk-
frånvaron över 59 dagar som andel av den 
totala sjukfrånvaron har utvecklats under 
de senaste tio åren. Diagrammet visar att 
den längre sjukfrånvarons har en större 
betydelse för kvinnorna än för männen 
men att differens minskar.

Frisknärvaro
Som motvikt till att redovisa hur mycket 
vi är sjuka bör vi även lyfta fram det 
faktum att vi också är väldigt friska. 
Under 2016 hade 31,9 procent av de 
tillsvidareanställda noll sjukdagar vilket 
är lite högre än 2015 då siffran var 29,7 
procent. Andelen kvinnor med noll sjuk-
dagar under året var 29 procent vilket 
kan jämföras med 26,6 procent under 
2015. Motsvarande siffra för männen 
var 41,8 procent vilket kan jämföras 
med 40,6 procent under 2015.

Frisknärvaron på förvaltningarna såg ut 
på följande sätt under året:

Tillsvidareanställda

Frisknärvaro i % (0 sjukdagar jan – dec 2016)

Förvaltningar Kvinnor Män Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen 28,4 44,4 31,3

Kommunledningskontoret 39,4 53,6 45,9

Kultur- och fritidsförvaltningen 32,3 43,5 37,0

Omsorgsförvaltningen 26,9 37,6 27,9

Samhällsbyggnadskontoret 32,7 46,9 39,4

Serviceförvaltningen 34,1 36,3 35,1

Socialförvaltningen 30,6 41,7 33,5

Södermöre kommundelsförvaltning 33,3 44,2 34,6

Totalt 29,0 41,8 31,9
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Övriga personalhändelser av 
vikt 

Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för de tillsvidareanställda är 96,2 
procent vilket är en liten ökning jämfört 
med 2015 (96 procent). 

Anställda med tidsbegränsad anställning, 
ökade med 34 personer jämfört med 
2015. 

• Andelen heltidstjänster för tillsvidare-
anställd personal är 82 procent vilket är 
en ökning med 2 procent jämfört med 
2015.
• Timavlönade arbetade 626 382 tim-
mar under 2016 vilket motsvarar 368 
årsarbetare. Jämfört med 2015 var det en 
ökning som bland annat kan förklaras av 
ökat behov av vikarier på grund av sjuk-
frånvaro.

• Fyllnads- och övertidsuttaget var i det 
närmaste oförändrat jämfört med 2015.
• Personalrörligheten har ökat samtidigt 
som vi noterar svårigheter att rekrytera 
inom vissa yrken. Detaljerad personal-
redovisning finns i ”Personalöversikt 
2016”.

Kortfakta

• Den genomsnittliga heltidslönen för 
kommunens tillsvidareanställda är 28 
633 kr/månad, vilket är en ökning med 
3,8 procent jämfört med 2015.
• Kvinnornas medianlön motsvarar 96,7 
procent av männens, vilket var en ök-
ning jämfört med 2015 (96,2 procent).
• Kommunens två största yrkesgrupper 
är undersköterskor och lärare.
• Sjukfrånvaron var under året 7,0 pro-
cent vilket är en ökning jämfört med 
2015 (6,8 procent). 

• Antalet sparade semesterdagar motsva-
rar i snitt 10,9 dagar/anställd.
• Personalomsättningen bland de tillsvi-
dareanställda var under året 5,4 procent. 
282 tillsvidareanställda slutade sin an-
ställning på egen begäran.
• Under 2016 slutade 126 personer med 
pension. Av dessa hade 19 personer arbe-
tat till 67 års ålder.
• Under 2016 publicerade Kalmar kom-
mun 713 lediga tillsvidareanställningar, 
10 959 ansökningar kom in till de utan-
nonserade tjänsterna.
• Männen använder 2,1 procent av sin 
schemalagda tid till föräldraledighet och 
kvinnorna 5,6 procent.
• Kommunens kostnader för sjuklön 
uppgick till 33 mnkr vilket är en ökning 
jämfört med 2015. 
• 2 687 mnkr av kommunens budget 
kan härledas till personalkostnader.
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Resultaträkning

 Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 2 172,3 1 932,6 1 128,9 932,4

Verksamhetens kostnader 2 -5 014,2 -4 639,7 -4 340,6 -4 054,3

Avskrivningar 3, 4, 5 -347,1 -322,7 -184,3 -164,5

Verksamhetens nettokostnader -3 189,0 -3 029,8 -3 396,0 -3 286,4

Skatteintäkter 6 2 878,8 2 740,0 2 878,8 2 740,0

Generella statsbidrag och utjämning 7 669,9 597,3 669,9 597,3

Finansiella intäkter 8 21,9 25,2 20,9 24,6

Finansiella kostnader 9 -86,5 -114,6 -6,9 -13,0

Resultat efter finansiella poster 295,1 218,1 166,7 62,5

Skattekostnader -23,0 -19,8

Årets resultat 10 272,1 198,3 166,7 62,5
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Balansräkning

Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 0,8 1,1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 6 053,0 5 691,2 2 710,5 2 464,5

Maskiner och inventarier 5 960,4 856,1 243,7 217,8

Finansiella anläggningstillgångar 11 115,3 135,9 247,0 268,3

Summa anläggningstillgångar 7 129,6 6 684,3 3 201,2 2 950,6

Omsättningstillgångar

Förråd 12 105,3 134,1 81,0 112,9

Fordringar 13 569,7 449,2 266,8 216,3

Kortfristiga placeringar 14 50,0 50,0 50,0 50,0

Kassa och Bank 15 137,9 342,4 1,1 165,6

Summa omsättningstillgångar 862,9 975,7 398,9 544,8

SUMMA TILLGÅNGAR 7 992,5 7 660,0 3 600,1 3 495,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Eget kapital 2 102,5 2 016,4 1 450,2 1 514,8

Årets resultat 10 272,1 198,3 166,7 62,5

Resultatutjämningsreserv 155,0 28,0 155,0 28,0

Summa eget kapital 2  529,6 2 242,7 1 771,9 1 605,2

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 222,8 212,5 220,0 211,2

Andra avsättningar 18 234,1 216,1 118,8 82,7

Skulder

Långfristiga skulder 19 3 579,6 3 739,1 758,7 1 005,0

Kortfristiga skulder 20 1 426,4 1 249,6 730,8 591,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 992,5 7 660,0 3 600,1 3 495,4
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Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 21

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 

eller avsättningarna

1 389,7 1 450,1 1 366,0 1 426,1

Övriga ansvarsförbindelser 283,2 269,9 2 771,3 2 672,0
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Finansieringsanalys

Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 272,1 198,3 166,7 62,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 347,1 322,7 184,3 164,5

Gjorda avsättningar 57,6 48,9 48,9 26,1

Ianspråktagna avsättningar -29,3 -20,1 -4,0 -1,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 22 -16,1 -81,8 -13,8 -17,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-

pital

631,4 468,0 382,1 235,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -120,5 -58,1 -50,5 -43,9

Ökning/minskning förråd och varulager 28,8 -5,5 31,9 -4,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder 176,8 131,7 139,4 12,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 716,5 536,1 502,9 199,3

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -1,2 - -

Investering i materiella anläggningstillgångar -798,6 -702,5 -448,6 -331,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16,5 82,6 6,2 26,9

Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,2 -31,8 - -30,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 45,2 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -782,3 -607,7 -442,4 -335,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 244,3 331,7 - 300,0

Ökning/minskning finansiell leasing 3,7 -3,6 3,7 -3,6

Amortering av skuld -407,5 -213,0 -250,0 -18,0

Ökning/minskning långfristiga fordringar 20,8 23,5 21,3 23,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -138,7 138,6 -225,0 301,4

Årets kassaflöde -204,5 67,0 -164,5 165,0

Likvida medel vid årets början 342,4 275,4 165,6 0,6

Likvida medel vid årets slut 137,9 342,4 1,1 165,6
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Noter
Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 604,6 851,5 86,7 88,3

Taxor och avgifter 269,7 254,9 115,6 105,9

Hyror och arrenden 637,6 600,4 176,6 169,1

Bidrag 805,2 365,2 496,8 345,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 198,5 203,2 127,6 138,4

Exploateringsintäkter 117,9 47,1 117,9 47,1

Realisationsvinster 5,3 60,7 4,4 14,6

Försäkringsersättningar 0,5 0,5 0,4 0,4

Övriga intäkter/elimineringar -467,0 -474,5 2,9 -

Summa 2 172,3 1 909,0 1 128,9 908,8

Jämförelsestörande intäkter

Återbetalning av premier från AFA - 23,6 - 23,6

Summa 2 172,3 1 932,6 1 128,9 932,4

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter -2 901,1 -2 730,3 -2 525,9 -2 375,7

Pensionskostnader -186,1 -190,0 -162,2 -166,6

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -108,8 -90,1 -9,5 -11,9

Bränsle, energi och vatten -262,9 -247,7 -61,2 -58,2

Köp av huvudverksamhet -812,1 -777,3 -725,5 -690,1

Lokal- och markhyror -282,3 -264,2 -217,3 -198,3

Övriga tjänster -218,5 -209,9 -102,2 -102,0

Lämnade bidrag -180,3 -157,6 -175,6 -155,4

Realisationsförluster och utrangeringar -0,2 0,0 -0,2 0,0

Bolagsskatt -67,9 -75,6 - -

Övriga kostnader/elimineringar 6,0 103,0 -361,0 -296,0

Summa -5 014,2 -4 639,7 -4 340,6 -4 054,3

Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -5 014,2 -4 639,7 -4 340,6 -4 054,3
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 3  Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 7,1 5,9

Årets förändringar 0,0 0,0

-Årets aktiverade utgifter, inköp 0,0 1,2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7,1 7,1

Ingående avskrivningar -6,0 -5,9

Årets förändringar

-Årets avskrivningar -0,3 -0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -6,3 -6,0

Utgående restvärde enligt plan 0,8 1,1

Utgående restvärde enligt plan 0,9 1,1

Not 4  Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 8 809,1 9 016,6 3 866,5 3 636,7

Årets förändringar

-Årets aktiverade utgifter 351,6 373,6 283,9 251,7

-Försäljningar och utrangeringar -8,9 -34,5 -2,4 -21,9

-Omklassificeringar 151,6 -546,7 26,6 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 303,4 8 809,0 4 174,6 3 866,5

Ingående avskrivningar -3 185,6 -2 971,8 -1 498,5 -1 392,7

-Försäljningar och utrangeringar 3,2 14,7 0,2 12,1

-Omklassificeringar -26,6 - -26,6 -

-Årets avskrivningar -225,6 -228,5 -126,1 -117,8

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 434,6 -3 185,6 -1 651,0 -1 498,4

Ingående nedskrivningar -148,2 -148,2 - -

- Årets nedskrivningar -2,8 - -2,8 -

Utgående nedskrivningar -151,0 -148,2 -2,8 0,0

Summa 5 717,8 5 475,3 2 520,8 2 368,1

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 216,0 156,2 96,4 56,0

Utgifter under året 393,9 167,5 170,6 102,0

Under året genomförda omfördelningar -274,7 -107,8 -77,3 -61,6

Utgående balans 335,2 216,0 189,7 96,4

Utgående restvärde enligt plan 6 053,0 5 691,2 2 710,5 2 464,5
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Koncernen  Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Bokförda värden

Mark 331,1 305,7 23,6 10,2

Verksamhetsfastigheter 3 120,2 3 009,6 1 559,0 1 494,0

Fastigheter för affärsverksamhet 817,8 607,7 59,5 59,2

Publika fastigheter 875,8 801,7 875,8 801,7

Fastigheter för annan verksamhet 2,9 3,0 2,9 3,0

Pågående projekt 335,2 216,0 189,7 96,4

Övrigt 570,0 747,5 - -

Summa bokförda värden 6 053,0 5 691,2 2 710,5 2 464,5

Not 5 Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden 1 497,6 858,3 621,4 584,9

Årets förändringar

-Årets aktiverade utgifter 189,0 159,5 69,1 40,3

-Försäljningar och utrangeringar -25,9 -15,0 -3,7 -3,9

-Omklassificeringar 17,8 494,8 3,9 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 678,5 1 497,6 690,7 621,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -656,0 -577,7 -417,9 -378,3

Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar 15,1 8,9 0,0 0,1

-Omklassificeringar -3,9 - -3,9 -

-Avskrivningar -92,5 -87,1 -44,4 -39,7

Utgående ackumulerade avskrivningar -737,3 -655,9 -466,2 -417,9

Summa 941,2 841,7 224,5 203,4

Finansiell leasing

Ingående balans 14,4 18,2 14,4 18,2

Årets förändringar

- Årets anskaffningar 12,2 3,2 12,2 3,2

- Årets avskrivningar -7,4 -7,0 -7,4 -7,0

Utgående balans 19,2 14,4 19,2 14,4

Utgående restvärde enligt plan 960,4 856,1 243,7 217,8

Samtliga avtal avser leasing av fordon.
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 6  Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 2 889,6 2 742,2 2 889,6 2 742,2

Slutavräkning f g år 2,7 -5,0 2,7 -5,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -13,5 2,8 -13,5 2,8

Summa 2 878,8 2 740,0 2 878,8 2 740,0

Not 7  Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 567,7 520,3 567,7 520,3

Kommunal fastighetsavgift 107,1 103,4 107,1 103,4

Regleringsbidrag/avgift -2,2 -2,5 -2,2 -2,5

Strukturbidrag - 6,7 - 6,7

Kostnadutjämningsavgift -189,2 -185,5 -189,2 -185,5

Bidrag för LSS-utjämning 137,2 147,9 137,2 147,9

Generella bidrag från staten 49,3 7,0 49,3 7,0

Summa 669,9 597,3 669,9 597,3

Not 8  Finansiella intäkter

Utdelningar 7,5 15,9 7,1 8,3

Räntor 6,6 8,4 6,1 8,1

Kursdifferenser - 0,2 - -

Övriga finansiella intäkter 7,8 0,7 7,7 8,2

Summa 21,9 25,2 20,9 24,6

Not 9  Finansiella kostnader

Räntekostnader -67,3 -93,6 -5,5 -11,3

Ränta på pensionskostnader -0,8 -1,1 -0,8 -1,1

Kursdifferenser - - - -

Övriga finansiella kostnader -18,4 -19,9 -0,6 -0,6

Summa -86,5 -114,6 -6,9 -13,0



Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 10 Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 166,7 62,5

Avgår: samtliga realisationsvinster -4,2 -14,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 162,5 47,9

Medel till resultatutjämningsreserv -127,0 -

Årets balanskravsresultat 35,5 47,9

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl 35,5 47,9

Balanskravsunderskott från tidigare år - -21,7

Summa 35,5 26,2

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag - - 136,4 136,4

Övriga aktier och andelar 61,6 61,4 58,5 58,5

Långfristiga fordringar 51,8 72,6 50,3 71,5

Bostadsrätter 1,9 1,9 1,9 1,9

Summa 115,3 135,9 247,0 268,3

Not 12 Förråd

Förråd 39,7 43,3 15,4 16,6

Exploateringsmark 40,7 59,3 40,7 64,8

Tomträttsmark 24,9 31,5 24,9 31,5

Summa 105,3 134,1 81,0 112,9

Not 13 Fordringar

Kundfordringar 169,0 142,7 38,0 40,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 202,2 134,8 157,0 107,6

Skattefordringar 60,4 50,5 42,8 38,6

Statsbidragsfordringar 45,6 41,6 28,5 29,1

Övriga kortfristiga fordringar 92,5 79,4 0,5 0,6

Summa 569,7 449,2 266,8 216,3

Not 14 Kortfristiga placeringar

Placerade pensionsmedel KLP

Marknadsvärde aktier 50,7 50,7 50,7 50,7

Marknadsvärde räntebärande värdepapper 37,4 37,4 37,4 37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde -38,1 -38,1 -38,1 -38,1

Summa 50,0 50,0 50,0 50,0

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder 55,4 25,0 68,2

Noterade räntebärande papper 44,4 25,0 44,5

Summa 99,8 50,0 112,7
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 15 Kassa och bank

Kassa 2,6 2,1 0,1 0,1

Bank 134,3 339,5 - 164,7

Övriga poster 1,0 0,8 1,0 0,8

Summa 137,9 342,4 1,1 165,6

Not 16 Eget kapital

Eget Kapital

Eget kapital 2  102,5 2 016,4 1 450,2 1 514,7

Resultatutjämningsreserv 155,0 28,0 155,0 28,0

Årets resultat 272,1 198,3 166,7 62,5

Utgående eget kapital 2  529,6 2 242,7 1 771,9 1 605,2

Resultatutjämningsreserv

Ingående resultatutjämningsreserv 28,0 28,0 28,0 28,0

- årets avsatta medel 127,0 - 127,0 -

- årets använda medel - - - -

Utgående resultatutjämningsreserv 155,0 28,0 155,0 28,0

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 212,5 186,1 211,2 184,9

Pensionsutbetalningar -6,9 -6,0 -6,6 -5,9

Nyintjänad pension 20,2 27,9 20,2 27,7

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,3 1,1 0,8 1,1

Förändring av löneskatt 1,7 5,2 1,7 5,1

Övrigt -5,0 -1,8 -7,3 -1,7

Utgående avsättning 222,8 212,5 220,0 211,2

Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd 

personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 

pensionsgrundande anställning)

99 98 99 98

Specifikation avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 12,2 12,5 11,9 12,3

Förmånsbestämd/kompl pension 135,3 128,0 133,6 127,4

Pension till efterlevande 6,1 4,7 5,8 4,4

Visstidspension 25,7 25,8 25,7 25,8

Löneskatt 43,5 41,5 43,0 41,3

222,8 212,5 220,0 211,2

Antal visstidsförordnanden

Politiker 1 1 1 1

Tjänstemän 1 1 1 1

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovis-

ningsprinciper.



84

Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 18 Andra avsättningar

Andra avsättningar

Avsättning vid periodens ingång 216,1 221,6 82,7 83,7

Periodens avsättningar 47,2 38,4 40,0 -

Ianspråktaget under perioden -8,0 -28,3 -3,9 -1,0

Periodens återföringar av outnyttjade belopp -21,2 -15,6 - -

Summa andra avsättningar 234,1 216,1 118,8 82,7

Specifikation

Avsättning deponi Moskogen 87,2 122,5 78,8 82,7

Avsättning Ölandshamnen 40,0 - 40,0 -

Avsättning för uppskjuten skatt 103,1 84,3 - -

Gymnasiereformen GY 2011 2,2 6,4 - -

Övrigt/elimineringar 1,6 3,0 - -

Summa 234,1 216,1 118,8 82,7

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 

och beräknas pågå till om med 2050. Kommunen har gjort en avsättning för framtida kostnader i Ölandshamnen i samband med att 

Linnéuniversitetet uppför en ny fastighet där. Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband med försäljningen. Fastigheten beräknas 

vara färdig 2020.

Not 19 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 3 739,1 3 740,3 1 005,0 726,6

Nyupplåningar under året 248,0 314,7 3,7 300,0

Årets amortering -407,5 -315,9 -250,0 -21,6

Utgående låneskuld 3 579,6 3 739,1 758,7 1 005,0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 964,9 3 137,2 725,0 975,0

Övriga skulder 614,7 601,9 33,7 30,0

Summa 3 579,6 3 739,1 758,7 1 005,0

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 28,8 16,0 - -

Checkräkningskredit 309,6 296,8 76,9 -

Leverantörsskulder 307,2 259,7 149,4 95,5

Moms och punktskatter 5,9 16,6 - -

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 99,8 86,3 89,0 82,5

Övriga kortfristiga skulder 82,7 49,7 1,3 0,9

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 592,4 524,5 414,2 412,4

Summa 1 426,4 1 249,6 730,8 591,3
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Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 21 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skul-

derna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse pensioner 1 450,1 1 494,8 1 424,3 1 466,6

Pensionsutbetalningar -52,7 -51,7 -51,6 -50,4

Nyintjänad pension 16,2 19,3 15,6 20,0

Ränte-och basbeloppsuppräkningar 11,9 5,3 11,8 5,1

Förändring löneskatt -11,8 -8,8 -11,7 -8,3

Övrigt -24,0 -8,8 -24,0 -8,7

Utgående ansvarsförbindelse pensioner 1 389,7 1 450,1 1 364,4 1 424,3

Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd 

personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 

pensionsgrundande anställning)

99 98 99 98

Pensionsåtaganden för helägda bolag - - 1,7 1,8

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 212,1 185,7 2 749,7 2 645,3

Operationell leasing 66,0 78,1 16,4 21,1

Övriga ansvarsförbindelser 5,2 6,1 5,2 5,6

Summa 283,2 269,9 2 771,3 2 672,0

Summa ansvarsförbindelser 1 673,0 1 720,0 4 137,4 4 098,2

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 

och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingått likalydande borgens förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-

bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lå-

nat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-

delse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala 

tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 609 452 905 kronor och andelen av 

de totala tillgångarna uppgick till 3 525 595 988 kronor.

Finansiella leasingavtal över 3 år Koncernen Kommunen

Maskiner och inventarier

Totala minimileaseavgifter 21,9 18,3

Nuvärde minimileaseavgifter 40,9 102,5 21,5 17,8

- därav förfall inom 1 år 7,7 7,7 6,4 6,6

- därav förfall inom 1-5 år 17,8 80,9 15,1 11,2

- därav förfall senare än 5 år 15,0 13,9

Operationella leasingavtal över 3 år

Minimileaseavgifter

- med förfall inom 1 år 16,4 21,1 16,4 21,1

- med förfall inom 1-5 år 9,2 12,8 9,2 12,8

- med förfall senare än 5 år 7,2 8,3 7,2 8,3
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Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 22 Ej likviditetspåverkande poster

Förändring finansiell leasing -4,8 -3,2 -4,8 -3,1

Reavinster/förluster -4,2 -14,6 -4,2 -14,6

Justering för betald skatt -11,9 -8,4 - -

Elimineringar i koncernen 4,8 -55,6 - -

Övrigt - - -4,8 0,6

Summa -16,1 -81,8 -13,8 -17,1

Not 23 Koncerninterna förhållanden

Enhet Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning Lån
Räntor och 

borgensavgifter
Borgen

% Givna Mot-

tagna

Givna Mot-

tagna

Givna Mot-

tagna

Köpare Säljare Givna Mot-

tagna

Kostnader Intäkter Givna Mot-

tagna
Kommunen 7,1 109,0 92,3 0,0 7,1 -4,5
Kalmarsunds 

gymnasieförbund

67,7 60,2 13,0 0,0

Kalmarsundsregionens 

Renhållare

49,0 2,5 9,8 0,1

Kalmar Kommunbolag AB 100 11,7 6,0 15,0 7,1 28,4 0,9 4,5 0,2 -12,5
- Kalmarhem AB 100 11,7 15,0 0,1 32,8 30,2 3,7 32,4
- Kalmar Vatten AB 100 26,9 25,5 0,8 10,0
- KIFAB i Kalmar AB 100 7,6 13,4 1,7 -2,7
- HB Telemarken i Kalmar 100 2,7 2,4 0,4 -30,0
- Kalmar Hamn AB 100 5,5 2,7
- Kalmar Öland Airport AB 100 6,3 0,1 0,1 -1,7
- Destination Kalmar AB 100 6,0 5,0 2,3 17,8
- Kalmar Science Park AB 93,0 0,8 5,8
Kalmar Energi Holding AB, 

koncern

50 82,0 23,3 82,3 0,0 0,0

- Kalmar Energi Elnät AB 50 50,0 20,0 5,9 18,6
- Kalmar Energi 

Försäljning AB

30 2,3 7,4 14,9

- Kalmar Energi Värme AB 50 32,0 60,0 15,4 35,3



87

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Eventu-
ella avsteg redovisas nedan.

Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning som 
det är sannolikt att de ekonomiska till-
gångarna kommer att tillgodogöras kom-
munen och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upp-
tagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed. 

Hyresintäkter redovisas i den period ut-
hyrningen avser. Erhållen utdelning re-
dovisas när rätten att erhålla utdelning 
bedöms som säker.  
 
Kommunens pensionsskuld redovisas en-
ligt den så kallade blandmodellen. Detta 
innebär att den pension som intjänats 
före år 1998 behandlas som en ansvars-
förbindelse ”inom linjen”. Pensionsför-
måner som intjänats från och med 1998 
redovisas som kostnad i resultaträkningen 
och som en avsättning i balansräkningen. 
I kostnaden och avsättningen ingår sär-
skild löneskatt med 24,26 procent. Vär-
dering av pensionsförpliktelserna har 
gjorts med tillämpning av RIPS 07.

Kommunens finansiella placering i Kal-
mar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP) redovisas som en portfölj för pen-
sionsförvaltning. Placeringen innehåller 
både ränte- och aktierelaterade instru-
ment och behandlas i redovisningen som 
en placering i en blandfond. Kommunens 
pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som finansiell omsättningstillgång. Port-
följens förvaltning regleras i av fullmäk-
tige antaget reglemente KF § 208/2008 
och är värderad till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och marknadsvärdet.

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s decem-
berprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR nummer 4.2. Detta innebär 
att kommunen i bokslutet för 2016 har 
bokfört den definitiva slutavräkningen 
för 2015 och en preliminär slutavräkning 
för 2016.  

Kapitalkostnaderna består dels av rak 
avskrivning på anskaffningsvärdet och 
dels av internränta med 1,75 procent på 
bokfört värde. Avskrivning påbörjas må-
naden efter slutförd investering och be-
räknas på anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar 
görs efter bedömning av tillgångens nytt-
jandeperiod.
 
Korttidsinventarier och inventarier av 
mindre värde under 20 000 kronor kost-
nadsförs direkt. Kalmar kommuns av-
skrivningstider för fastigheter är 20-50 år, 
för maskiner och inventarier 5-20 år och 
för mark och konst sker ingen avskriv-
ning.

För att bättre spegla hur anläggningstill-
gångars värde och servicepotential suc-
cessivt förbrukas har Kalmar kommun 
påbörjat ett arbete med att dela upp ma-
teriella anläggningstillgångar i kompo-
nenter. Komponentuppdelningen ska ske 
i enlighet med RKR:s rekommendation 
nummer 11.4 ”Materiella anläggnings-
tillgångar”.

Under 2016 har Kalmar kommun arbetat 
med att ta fram lämpliga komponenter 
och nyttjandeperioder för kommunens 
anläggningar. Framtagna komponenter 
och nyttjandeperioder har bland annat 
baserats på underhållsplaner för fastig-
heter och gator/ vägar. Ett styrdokument 
avseende ”Anläggningsredovisning inom 
Kalmar kommun” med förteckning över 
komponenter och nyttjandeperioder har 
tagits fram och detta fastställdes i början 
av 2017. 

Arbetet med att dela upp de befintliga 
anläggningarna i komponenter planeras 
ske successivt under 2017 och kommer 
baseras på fastställda komponenter och 
nyttjandeperioder, men individuella be-
dömningar kommer göras på framförallt 
anläggningar med högt restvärde samt 
längre nyttjandeperioder. Vid överföring-
en av äldre objekt till komponentavskriv-
ning är huvudriktningen att det bokförda 
värdet ska vara utgångspunkten och inga 
förändringar görs bakåt i tiden. 
                                                                                                                                                                                      
Under processen med övergång till kom-
ponentavskrivning kommer bland annat 
beloppsgränser och kvarvarande nyttjan-
deperioder ses över. Redovisningsprin-
ciperna kommer att presentera vad som 
varit vägledande vid bland annat priorite-
ringar av vilka tillgångar som delats upp 
i komponenter och vilka avvägningar och 
prioriteringar som gjorts.

Vid slutet av 2017 planeras att samtliga 
kommunens anläggningar, som berörs av 
komponentindelning, ska vara indelade i 
komponenter.

Lånekostnader redovisas i enlighet med 
huvudmetoden och belastar följaktligen 
resultatet för den period de hänför sig till.  

Semesterlöneskuld och okompenserad 
övertid för de anställda har redovisats 
som en kortfristig skuld. Årets ökning har 
belastat resultaträkningen. De intjänade 
förmånerna har belastats med lagenliga 
arbetsgivaravgifter. 

Kommunen har till och med 31 decem-
ber 2005 klassificerat om anläggnings-
tillgångar i exploateringsverksamheten 
i enlighet med RKR:s rekommendation 
nummer 11 ”Materiella anläggningstill-
gångar”. De tomter som producerats för 
försäljning i exploateringsverksamheten 
redovisas som omsättningstillgångar. 
Beräkning av anskaffningsvärde och vär-
dering sker i enlighet med Redovisnings-
rådets (RR) rekommendation nummer 
2:02 ”Varulager”. Anskaffningsvärdet 
för exploateringstomter och tomträtter 
tillverkade till och med 2005 har fast-
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ställts schablonmässigt eftersom underlag 
saknas och kostnaden för arbetsinsatsen 
inte bedömts stå i proportion till infor-
mationsvärdet.  

Kommuninvests överskottsutdelning, 
från år 2015 och tidigare, har bruttore-
dovisats – utdelning av överskott som 
finansiell intäkt i resultaträkningen och 
ökning av medlemsinsats som utgift i 
investeringsredovisningen (finansiell an-
läggningstillgång).

Sammanställd redovisning (kon-
cernen)
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala redo-
visningslagen kapitel 8 och utformats 
enligt god redovisningssed. Enligt redo-
visningslagen ska kommunens årsredo-
visning även omfatta sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer där kommunen har 
ett betydande inflytande. Den samman-
ställda redovisningen för koncernen om-
fattar aktiebolag, kommunalförbund och 
handelsbolag i vilka kommunen har ett 
bestämmande eller betydande inflytande. 
Med betydande inflytande avses de fall 
där kommunens röstandel i bolaget över-
stiger 20 procent. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av 
figur på sidan 10.

Den sammanställda redovisningen för 
koncernen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolide-
ring, vilket innebär att det av kommu-
nen vid förvärvstillfället förvärvade egna 
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. 
I koncernens eget kapital ingår därmed, 
förutom kommunens eget kapital, endast 
den del av dotterföretagens eget kapital 
som intjänats efter förvärvet. Med pro-
portionell konsolidering menas att endast 
ägda andelar av dotterföretagens resultat- 
och balansräkningar tas med i den sam-
manställda redovisningen. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för 
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. 
Uppskjuten skatt redovisas under avsätt-
ningar.

Inom koncernen förekommer omfat-
tande transaktioner mellan bolagen och 
kommunen. Alla koncerninterna trans-

aktioner har eliminerats för att ge en 
rättvisande bild av koncernens totala 
ekonomi. 

Enhetliga redovisningsprinciper för kom-
munen och i koncernen ingående före-
tag saknas. För de aktiebolag och  han-
delsbolag, som ingår i koncernen, gäller 
bokföringslagen och årsredovisningsla-
gen, och bokföringsnämndens allmänna 
råd. I kommunen gäller kommunal re-
dovisningslag samt rekommendationer 
utfärdade av Rådet för kommunal re-
dovisning. Därför kan det skilja i redovis-
ningsprinciperna mellan kommunen och 
bolagen i koncernen.
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Utfall och avvikelse kommunen 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt 
budgetöverskott med 49,3 mnkr. Intäk-
terna blev cirka 63 mnkr högre än bud-
geterat. De största avvikelserna är från 
exploateringsverksamheten som fått in 
drygt 22 mnkr mer än beräknat för fler 
sålda tomter, bland annat från Linnéuni-
versitetet. Invandrarservice har fått cirka 
9 mnkr mer från Migrationsverket än be-
räknat och Kunskapsnavet 7 mnkr mer i 
statsbidrag från Skolverket än budgeterat. 
Överförmyndarverksamheten har haft 
fler gode män till ensamkommande barn 
vilket också medfört en högre ersättning 
från Migrationsverket för att täcka dessa 
arvoden med cirka 3 mnkr. Brandkåren 

har sålt mer utbildning vilket genererat 
högre intäkter med 2,5 mnkr.
Personalkostnaderna blev 3,8 mnkr högre 
än beräknat. Det är främst brandkåren 
som haft högre personalkostnader (1,2 
mnkr) och överförmyndarverksamheten 
som betalat ut högre arvoden till gode 
män (1,5 mnkr). Övriga verksamheter 
redovisar i de flesta fall lägre personal-
kostnader beroende på tillfälliga vakan-
ser, föräldraledigheter och sjukfrånvaro.

Övriga kostnader blev cirka 10 mnkr hö-
gre än budgeterat. De största avvikelserna 
noteras inom köp av administrativa tjäns-
ter och konsultkostnader som blev cirka 
4 mnkr högre än beräknat. Det är främst 

inom exploateringsverksamheten och oli-
ka miljöprojekt där externa tjänster har 
behövt köpas in. Medlemsavgifter och 
avgifter för kurser är cirka 2 mnkr högre 
där bland annat en högre medlemsavgift 
till Samordningsförbundet i Kalmar län 
är en del. Kunskapsnavet har även köpt 
vuxenutbildning för cirka 4 mnkr mer än 
budgeterat men detta kompenseras av ett 
högre statsbidrag.

Kommunens revisorer
Revisorerna redovisar ett överskott 2016 
i förhållande till budget på 0,3 mnkr. De 
förtroendevalda revisorernas uppdrag är 
att årligen granska all verksamhet i den 
omfattningen att de kan pröva och ut-

Resultaträkning

Mnkr 

Utfall 

2016

Budget 

2016

Budget 

avvikelse 

2016

Utfall  

2015

Budget 

avvikelse 

2015

Kommunstyrelsen:

-kommunledningskontoret -203,0 -216,9 13,9 -198,0 9,0

-överförmyndarnämnden -9,8 -11,0 1,2 -10,1 0,2

-exploateringsverksamhet 62,5 30,0 32,5 31,4 1,4

-gymnasieförbundet -270,0 -271,7 1,7 -277,4 0,5

Kommunens revisorer -2,4 -2,7 0,3 -2,2 0,5

Samhällsbyggnadsnämnden -52,5 -59,3 6,8 -54,8 3,2

Servicenämnden -241,6 -247,0 5,4 -221,3 11,7

Kultur- och fritidsnämnden -190,2 -191,2 1,0 -170,8 0,4

Barn- och ungdomsnämnden -931,3 -943,9 12,6 -886,1 7,7

Socialnämnden -740,6 -740,7 0,1 -714,9 2,2

Omsorgsnämnden -639,7 -645,8 6,1 -625,9 6,8

Södermöre kommundelsnämnd -215,3 -215,4 0,1 -209,2 -0,3

Summa nämnder -3 433,9 -3 515,6 81,7 -3 339,3 43,3

Finansförvaltningen, del av 37,9 14,7 23,2 29,4 -4,6

Jämförelsestörande poster 0,0 23,6 23,6

Verksamhetens nettokostnader -3 396,0 -3 500,9 104,9 -3 286,3 62,3

Skatteintäkter 2 878,8 2 886,0 -7,2 2 740,0 -15,7

Generella statsbidrag och kommunal utjämning 669,9 627,8 42,1 597,3 5,5

Finansiella intäkter 20,9 22,2 -1,3 24,5 2,0

Finansiella kostnader -6,9 -22,4 15,5 -13,0 6,3

Årets resultat 166,7 12,7 154,0 62,5 60,4
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tala sig om ansvarstagandet för styrelse, 
nämnder och beredningar. Granskningen 
består av två delar – den grundläggande 
granskningen och fördjupad granskning. 
Den grundläggande granskningen består 
av granskning av delårsrapport, årsredo-
visning, måluppfyllelse och intern styr-
ning och kontroll. Utöver detta har re-
visorerna under året, utifrån en risk- och 
väsentlighetsbedömning, även genomfört 
fördjupade granskningsprojekt. Som ex-
empel kan nämnas granskning av budget-
processen, av psykisk ohälsa bland barn 
och unga, av omsorgsnämndens arbete 
för att minska ohälsa bland anställda, 
av resursplanering och bemanning inom 
omsorgsnämnden, av bygg- och planlovs-
processen, av projektredovisning och av 
intäktsredovisning. Därutöver har revi-
sorerna gjort uppföljning av tidigare års 
granskningar.   

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamhe-
ter redovisar ett överskott för 2016 på 6,8 
mnkr mot budget, vilket innebär en posi-
tiv budgetavvikelse på 12 procent. De to-
tala intäkterna har blivit betydligt högre 
än budgeterat (+6,5 mnkr), mycket be-
roende på den höga ärendemängden som 
har hanterats under året. Det är framfö-
rallt inom enheterna bygglov och statsin-
genjörsverksamheten som de största in-
täktsavvikelserna finns men alla enheter 
har mer eller mindre positiva avvikelser. 

Samhällsbyggnadskontoret har under 
året haft ett flertal vakanta tjänster vilket 
innebär en lägre förbrukning än budge-
terat avseende personalkostnaderna (+5,8 
mnkr). Framförallt är det inom verksam-
heterna ledning samt miljö- och projekt-
verksamheterna som personalkostnader-
na avviker mest. Orsaker till avvikelserna 
är organisationsförändringar, tjänstledig-
heter och vakanta tjänster under året.

Övriga verksamhetskostnader blev högre 
än budgeterat (5,5 mnkr), varav kostna-
derna för bostadsanpassningsbidrag har 
en avvikelse mot budget på 1,0 mnkr 
(föregående år 1,9 mnkr). Det har under 
året bland annat satsats på nya möbler i 
både gemensamma lokaler och på ett fler-
tal enskilda kontor. Satsningar har också 
gjorts på reklam i form av en ny film om 
handläggarkartan samt synliggörande av 
Kalmar kommun och samhällsbyggnads-

kontoret för medborgarna, såsom ”Kal-
mar Växer” och deltagande i Bussiness 
Arena. Extra resurser har också avsats för 
att rekrytera nya medarbetare till vakanta 
tjänster under året. 
Med anledning av flera vakanser och 
stor belastning på grund av ökade ären-
demängder har verksamheterna varit 
ansträngda under året. Trots detta har 
mål och uppdrag i stort sett kunnat upp-
fyllas, handläggningstiderna är fortsätt-
ningsvis korta och andel servicegarantier 
som har uppnåtts är också hög. 

Förhoppningen är att rekryteringsproble-
matiken kommer att minska och att verk-
samheterna därmed kommer att vara fullt 
bemannade inom kort, inte minst för att 
klara målen avseende bostadsplanering 
under perioden 2017-2018.

Servicenämnden
Serviceförvaltningens driftsredovisning 
för 2016 visar ett överskott med 5,4 
mnkr gentemot budget.

Intäkterna blev 632,6 mnkr, vilket är 29 
mnkr högre än budgeterat. Det beror 
främst på ökade volymer inom IT samt 
högre intäkter från leasingfordon än be-
räknat. Ökningen beror även på en ökad 
volym av lokalvårdstjänster som beror på 
både större städytor och utökade lokal-
vårdstjänster. Måltidsförsäljning, bland 
annat till verksamheten för ensamkom-
mande flyktingbarn samt cateringverk-
samheten, blev också högre än beräknat.

Personalkostnaderna uppgick till 232,7 
mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än budge-
terat. Till största del beror överskottet på 
vakanta tjänster delar av året, främst be-

roende på svårighet att rekrytera. Därtill 
har rationaliseringsarbetet inom kostor-
ganisationen gett stora kostnadsfördelar; 
personalkostnaderna för denna verksam-
het hamnar på 1,1 mnkr lägre än bud-
geterat. Vaktmästarna vid Kalmar kom-
muns sporthallar har under året övergått 
till kultur- och fritidsförvaltningen, vilket 
inte fanns medräknat i budget. 

Kapital- och lokalkostnader hamnade 
på 236,2 mnkr vilket innebär 2,4 mnkr 
lägre än budget. Dessa kostnader är svår-
budgeterade då de beror på hur många 
av investeringarna som blir färdigställda 
under året.

Övriga kostnader uppgick till 405,4 
mnkr vilket innebär 32,2 mnkr högre 
än budgeterat. Av differensen beror 12,9 
mnkr på ökat underhåll av Kalmar kom-
muns fastigheter. Djurängsskolans riv-
ning innebar att den del av byggnaden 
som inte var avskriven (2,4 mnkr) fick 
skrivas ner 2016. 

Övriga relativt stora poster som avviker 
mot budget är ökade volymer inom IT, 
lokalvård och utleasade fordon. Även 
köpta konsulttjänster inom projektverk-
samheten för kustmiljö blev högre än 
budgeterat. Mer förbrukningsinventarier 
har köpts in än planerat, där städmaski-
ner till lokalvården sticker ut med 2 mnkr 
mer än vad som var avsatt i budgeten. Te-
lefonikostnaderna blev 1,3 mnkr lägre än 
budgeterat tack vare ett nytt telefoniavtal.

Kostverksamheten inom skola har un-
der året startat projekt för att långsiktigt 
komma tillrätta med ekonomin genom 
att se över organisation och bemanning 
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på de 82 köken runt om i Kalmar kom-
mun. Verksamheten har också identi-
fierat kostnadsdrivande råvaror och har 
funnit sätt att utesluta och/eller ersätta 
dem utan att försämra näringsinnehållet, 
exempelvis via anpassning av flertal råva-
ror efter säsong.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett 
positivt överskott om 1,0 mnkr för bud-
getåret 2016. Under 2016 genomfördes 
flera väsentliga verksamhetsförändringar 
som påverkar utfallet. Under året flytta-
des vaktmästarna vid Kalmar kommuns 
sporthallar från serviceförvaltningen till 
kultur- och fritidsförvaltningen och hy-
resavtalen för sporthallar övertogs från 
barn- och ungdomsförvaltningen, med 
mera. 

Nämndens intäkter är 5,7 mnkr högre 
än budgeterat.  Avvikelsen kan till största 
delen härledas från den verksamhetsför-
ändring som tidigare beskrivits gällande 
vaktmästarna och hyresavtalen för sport-
hallarna. Därutöver fick nämnden ett bi-
drag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCF) på 1,1 mnkr 
för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Personalkostnaderna är lägre än beräknat 
då ett omfattande effektiviseringsprogram 
som sattes igång under tidig vår 2016. 
Administrativa resurser frigjordes som 
inte kunde återinvesteras i verksamhets-
tjänster under 2016. Detta tillsammans 
med att det tog längre tid är beräknat att 
tillsätta vakanser gav lägre personalkost-
nader under 2016. Resurserna användes 
under 2016 till att satsa på aktiviteter i 
det idrottsliga programmet "Mållinjen". 
Fastighetskostnaderna och kostnaderna 
för förbrukningsinventarier blev därmed 
en ökning med 6,4 mnkr. Utrymmet an-
vändes också för nödvändiga underhålls-
åtgärder främst inom idrotts- och kultur-
anläggningar.

Förvaltningen har också anställt en extra 
utredningsresurs för att hantera det stora 
antalet utredningar som främst gäller 
idrottsanläggningarna. Därtill har extra 
personal anställts på Ung i Kalmar, Även-
tyrsbad och bibliotek för att möta beho-
vet av verksamheter för nyanlända 

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftbud-
get ger ett överskott på 12,6 mnkr, vilket 
innebär att 99 procent av tilldelad budget 
har förbrukats. Intäkterna blev 42 mnkr 
högre än budgeterat där den största an-
ledningen är ökade statsbidrag samt hö-
gre interkommunala ersättningar, främst 
avseende att grundskolan men även för-
skolan och fritidshemmen har högre in-
täkter. Antalet barn i förskola, skola och 
fritidshem blev fler än förväntat. Detta 
påverkar intäkterna för avgifter som för-
äldrarna betalar för barnen i förskola och 
fritidshem, de blev 2,8 mnkr högre än 
planerat. 

Personalkostnaderna blev 30,7 mnkr 
högre än budgeterat. De flesta förskolor 
och skolor har haft fler barn och elever 
än budgeterat. Detta har medfört att mer 
personal har behövts vilket har genererat 
i högre personalkostnader. Inom (främst) 
skolan har ökade statsbidrag gett möjlig-
het att öka antalet anställda vilket också 
lett till ökade personalkostnader.

Övriga kostnader översteg budget med 
totalt 1,5 mnkr. Ett större överskott finns 
på de utbetalningar som kommunen gör 
till de fristående skolorna. I år blev utbe-
talningarna lägre än vad som planerats 
då friskolorna haft färre elever än plane-
rat. Detta medförde ett överskott på 8,8 
mnkr. Totalt hade de fristående skolorna 
34 elever färre än vad som planerats för. 
Kostnader som översteg budget på sam-
manlagt 10,3 mnkr var bland annat IT-
kostnader gentemot serviceförvaltning-
en, förbrukningsinventarier och material, 
inköp av Chromebooks till eleverna samt 
skolskjutsar.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett mindre över-
skott på 0,1 mnkr jämfört med nettobud-
get i bokslutet. Trots att den planerade 
åtgärden för att klara årets sparbeting inte 
kunnat verkställas, det vill säga övergång 
till entreprenaddrift av Kalmar kommuns 
egen personliga assistans, har överskott 
inom verksamheten ensamkommande 
flyktingbarn medfört en budget i balans. 
Även genomförda effektiviseringsåtgärder 
inom funktionsnedsättning och social-
psykiatri har påverkat resultatet. 

För att socialnämndens verksamhet ska 
uppnå lag- och kvalitetskrav samtidigt 
som effektiviseringar sker för att få bud-
geten i balans, har stort fokus lagts på att 
ha ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Detta arbete ska leva upp 
till kraven i Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem men även till kraven uti-
från ISO 9001 som Kalmar kommun är 
kvalitetscertifierade mot. 

På intäktssidan utgör ersättningen från 
Migrationsverket den största avvikelsen 
gentemot budget. Intäkten är 65,2 mnkr 
högre än budgeterat. Anledningen till av-
vikelsen är att det mottogs betydligt fler 
ensamkommande flyktingbarn under 
året än vad som förutsågs. Jämfört med 
2015 har intäkterna ökat med 106 mnkr. 

Personalkostnader exklusive uppdragsta-
gare blev 15,7 mnkr lägre än budgeterat. 
Anledningen är att flertalet service- och 
gruppbostäder har fått ett förändrat be-
manningsbehov då brukare erhållit andra 
insatser som boendestöd och ledsagning, 
med mera. Dessutom har avveckling och 
förändring skett inom verksamheten en-
samkommande flyktingbarn, framför allt 
under sista kvartalet, vilket medfört lägre 
kostnader gentemot budget. Jämfört med 
bokslutet 2015 har dock personalkostna-
derna ökat med drygt 45 mnkr vilket i 
huvudsak beror på det stora mottagandet 
av ensamkommande flyktingbarn samt 
volymökningar inom området funktions-
nedsättning. Dessutom har det skett en 
extra lönesatsning på myndighetshand-
läggare då det har varit extremt svårt att 
rekrytera socialsekreterare.
Kostnaderna för externt köpta tjänster 
framför allt i form av konsulentstödda 
familjehemsplatser samt externa place-
ringar på HVB-hem har blivit 73,7 mnkr 
högre än budgeterat. Anledningen är 
det ökade antalet mottagna ensamkom-
mande flyktingbarn. Kostnader för övriga 
placeringar har minskat något.
 
Bidrag och transfereringar har blivit 12,2 
mnkr högre än budgeterat. Ökade kost-
nader för personlig assistans, ekonomiskt 
bistånd och öppna insatser för barn och 
unga är orsaken till detta. Sjuklönekost-
naderna för privat assistans har ökat kraf-
tigt det senaste året. 
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Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar, trots spar-
krav om 11 mnkr, ett överskott om 6,1 
mnkr. Intäkterna blev cirka 6 mnkr hö-
gre än budgeterat och avvikelsen berodde 
på ökade omsorgsavgifter och hyror samt 
statsbidrag för kunskapssatsning inom 
äldreomsorgen.

Personalkostnaderna blev 16,3 mnkr läg-
re än budgeterat. Resursfördelade enheter 
inom boende och hemtjänst har minskat 
sina personalkostnader och har gått från 
ett underskott på 15 mnkr 2015 till ett 
överskott 2016. Under hösten genomför-
des en satsning på stärkt socialt innehåll 
i form av ökad bemanning på boende 
motsvarande en kostnad av 7,5 mnkr på 
helårsbasis.
 
Övriga kostnader blev cirka 16 mnkr hö-
gre än budgeterat. De största avvikelserna 
noteras inom HSL-verksamheten där 
kostnader för tekniska hjälpmedel ökade 
med cirka 2 mnkr, kapitalkostnaderna 
blev 1,8 mnkr högre och kostnaderna för 
Individens behov i centrum (IBIC) blev 
2 mnkr högre. 

Den mest omfattande satsningen som 
påbörjats under året är införandet av ett 
nytt behovsinriktat systematiskt arbets-
sätt. IBICs arbetssätt utgår, som namnet 
antyder, utifrån individens behov, re-
surser, mål och möjligheter inom olika 
livsområden i dagliga livet. Arbetssättet 
innebär en stärkt kvalitetssäkring för om-
sorgstagaren i både utförar- och hand-
läggningsdelen.

I syfte att stärka kvalitetsarbetet och för-
bättra enhetschefernas arbetsmiljö har 
enhetschefer med teamansvar införts. 
Inriktningen är fortsatt att få en bud-
get i balans och att bygga en grund för 
det framtida kvalitetsarbetet inom vård 
och omsorg. Arbetet med att stärka det 
sociala innehållet på boende har särskilt 
prioriterats.

I februari 2016 öppnade Ingelstorpsvä-
gen 1 i Smedby. Detta medförde att samt-
liga beslut om boende kunde verkställas. 
Nybyggnationen av vård- och omsorgs-
boendet ”Vänskapens Hus” i Norrliden 
har fortsatt och det kommer att stå klart 
under 2017. Därtill har ytterligare pro-
jekteringar av nya vård- och omsorgsbo-
enden startat för att fortsatt kunna möta 

valmöjligheten till vård- och omsorg i or-
dinärt boende. 

Från 15 april 2016 gäller ny bestämmelse 
i socialtjänstförordningen om bemanning 
i särskilt boende. Bestämmelsen innebär 
att det utifrån den enskildes aktuella be-
hov ska finnas tillgång till personal dyg-
net runt, som utan dröjsmål kan upp-
märksamma om en boende behöver stöd 
eller hjälp.
  
Socialstyrelsens nationella brukarun-
dersökning för 2016 visar att resultatet 
för boende har förbättrats inom nästan 
samtliga områden. Mest har nöjdheten 
med sociala aktiviteter på boende ökat. 
Förbättringar har också skett i resultatet 
vad gäller trivsel med boendemiljön, ute-
vistelse och den sammanlagda nöjdheten. 
Inom hemtjänsten är fortsatt 9 av 10 
omsorgstagare nöjda med verksamheten. 
Personkontinuiteten i hemtjänsten har 
förbättrats med 20 procent jämfört med 
2014, vilket inneburit 15 olika personal 
istället för 19 under en 14-dagarsperiod.

Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd redovi-
sar ett överskott med 0,1 mnkr jämfört 
med budget. Intäkterna uppgick 2016 
till 30,5 mnkr, vilket är 7,0 mnkr mer 
än budgeterat. En stor del av differen-
sen mellan budget och utfall beror på att 
kosten inte har budgeterats. Södermöre 
kommundelsförvaltning redovisar sam-
manlagt 7,6 mnkr i bidrag främst från 
statsbidrag och Migrationsverket.

Personalkostnaderna uppgår 2016 till 
163,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr högre 
än budgeterat. Ett högre antal beviljade 
hemtjänsttimmar inom omsorgsverk-
samheten utgör en del av den skillna-
den. Kommundelskontoret hade lägre 
personalkostnader än budgeterat då flera 
tjänster varit vakanta delar av året och då 
verksamheten legat under fackförvalt-
ningarna istället. 

Övriga kostnader uppgår till 45,2 mnkr 
vilket är 6,2 mnkr högre än budgeterat. 
Skillnaden kan härröras till skillnaden 
i intäkter där kosten inte budgeterats. 
Kostnaden för fristående förskolor och 
skolor har överskridit budgeten med 1,4 
mnkr, vilket beror på att ett ökat antal 
barn respektiv elever har valt fristående 
förskolor respektive skolor. Södermöre 

kommundelsförvaltning beräknade ett 
ökat barn- och elevantal under 2016, 
men i och med att antalet barn och elever 
minskade istället för att öka, blev effekten 
av minskningen större än beräknat.  

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen redovisar ett över-
skott mot budget med 23,2 mnkr. De 
centrala potterna för löne-, hyres- och 
volymökningar har inte förbrukats i den 
omfattning som budgeterats.  Därtill har 
Kalmar kommun sålt tomträtter med 
reavinst på 17,4 mnkr och sålt fastigheter 
med en reavinst på 2,1 mnkr jämfört mot 
budgeterade 7,5 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbi-
drag och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunalutjäm-
ning redovisar ett överskott med 34,9 
mnkr jämfört med budget. I enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings 
(RKR) rekommendation nummer 4.2 
har kommunalskatten periodiserats. 
Detta innebär att kommunen i bokslutet 
för 2016 har bokfört den definitiva slut-
avräkningen för 2015 och en preliminär 
slutavräkning för 2016. När det gäller 
slutavräkningen för 2015 så uppgår den 
till 42 kr per invånare (2,7 mnkr). Den 
preliminära slutavräkningen för 2016 
uppgår enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) till -206 kr per invånare 
(-13,5 mnkr) och har bokförts på 2016.

Generella statsbidrag och kommunalut-
jämning blev 42,1 mnkr högre än bud-
geterat. Av statsbidraget om 27,4 mnkr, 
som tillförts kommunen som tillfälligt 
stöd under 2015 och 2016 för att han-
tera den rådande flyktingsituationen, 
har 25,3 mnkr intäktsförts 2016 och av 
dessa har 13,1 mnkr tillförts nämnderna. 
Därutöver erhöll Kalmar kommun 24,0 
mnkr i byggbonus.  Ingen av ovanstående 
poster var budgeterade.

Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till 
14,0 mnkr vilket är 14,2 mnkr bättre än 
budgeterat. Finansiella intäkter blev 1,3 
mnkr lägre än budget. Intäkterna består 
av aktieutdelning från kommunala bolag 
uppgående till 7,1 mnkr samt borgensav-
gifter på 7,7 mnkr. Utdelning från Kom-
muninvest och övriga ränteintäkter upp-
gick till 6,1 mnkr. Finansiella kostnader 
uppgick till 6,9 mnkr, en positiv avvikelse 
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mot budget med 15,5 mnkr vilket beror 
på en förskjutning i nytecknade lån samt 
lägre räntor än beräknat. 

Kommunens investeringar uppgick 2016 
till 448,7 mnkr av budgeterade 512,7 
mnkr. Detta motsvarar en förbrukning 
på 87,5 procent. Investeringsbudgetra-
men utgör en taknivå för respektive år.

De största investeringsprojekten utfalls-
mässigt i år är nya brandstationen (84,6 
mnkr), energitjänsteprojektet (31,9 
mnkr), förskolan i Hagby (29,1 mnkr), 
förskolan på Lindö (25,8 mnkr) och 
Lindsdalsskolan etapp två (23,5 mnkr).
Under året har förskolan på Lindö och 
förskolan i Hagby färdigställts, och i juli 
var andra etappen av Lindsdalsskolan 

klar. Ett stort byggprojekt under året har 
också varit nybyggnationen av brandsta-
tionen, som ska stå klar i februari 2017. 
Under hösten inleddes arbetet med att 
riva och bygga en ny skola och förskola 
med gemensamt kök och matsal i Djur-
ängen. I ett flertal skolor, förskolor och 
fritidslokaler har också energieffektivi-
seringsåtgärder genomförts. Solcellesan-
läggningar har under året installerats på 
fyra byggnader och totalt har nu kommu-
nen nio anläggningar.

Vatten- och avloppsledningar in till stads-
huset och Nelsonska huset har förbättrats 
under våren. Expansionen av nya bostä-
der och fler kommunmedborgare ger ett 
ökat behov av lokaler för skola och för-
skola. Arbete pågår parallellt i olika spår 
för att tillgodose behoven. Både ny- och 
ombyggnation av befintliga lokaler är ak-
tuellt, men även upphandling av hyresav-
tal i nya bostadsområden. 

Arbetet med att utveckla Norra staden 
pågår genom byggnation av nya gator 
och infrastruktur i Snurrom, Norra Vim-
peltorpet och Fjölebro. I samband med 
byggnationen av den nya brandstatio-
nen har också arbetet genomförts med 
infrastrukturen vad gäller bland annat 
utryckningsvägar för brandkåren. Inne 
på Kvarnholmen pågår byggnation av 
Fiskaregatans sista del och nya cykelvägar 
byggs längs med Esplanaden och mellan 
Rinkabyholm och Smedby, som ska stå 
klara under 2017. Under 2016 färdig-
ställdes ”bymiljövägen” i Smedby och 
cykelvägar längs med Lindölundsgatan 
och Svensknabbevägen. Flera åtgärder 
pågår och har genomförts i arbetet med 
tillgänglighet. Bland annat handlar det 
om förbättringsåtgärder på övergångs-
ställen, kantstenssänkningar, överfarter 
och passager. Den nya Bergaparken med 
jämställdhetsfokus invigdes 1 juli. Un-
der året har också arbetet med bryggan i 
Vita Sand pågått för att kunna invigas till 
sommaren 2017.

Försäljning har skett av fastigheterna 
Dörby 1:2 och Vassmolösa 1:6 och 1:7 
samt ett antal fordon vilket genererar in-
täkter på totalt cirka 6,2 mnkr.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning

Mnkr

Utfall

2016

Budget

2016

Avvikelse

Gator, Vägar och Parkering 65,1 99,5 34,4

Parker 15,8 20,4 4,5

Miljöåtgärder 1,0 0,7 -0,3

Räddningstjänst 4,5 3,0 -1,5

Insatskapital Kommuninvest 0,0 0,0 0,0

Hamnverksamhet 3,4 4,0 0,6

Kultur- och fritidsverksamhet

- inventarier kulturverksamhet 0,2 2,8 2,6

- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar 10,9 11,0 0,1

- fritidslokaler 0,4 1,0 0,6

Förskola

- inventarier 3,3 3,8 0,5

 -förskolelokaler 63,2 61,9 -1,3

Grundskola

- inventarier 6,0 4,3 -1,7

- skollokaler 60,8 107,4 46,7

Gymnasieskola lokaler 6,7 8,1 1,4

Omsorg

- inventarier 11,1 13,0 1,9

- omsorgslokaler 9,2 1,3 -7,8

Fastighetsförvaltning övrigt 97,4 78,7 -18,7

Gemensamma serviceverksamheter 42,4 35,3 -7,1

Exploateringsverksamheten

- markförsörjning 9,7 3,0 -6,7

- arbetsområden och lokaler 6,9 13,0 6,1

- bostadsverksamhet 30,9 40,6 9,7

Summa investeringar 448,7 512,7 63,9

Försäljning anläggningstillgångar -6,2 0,0 6,2

Summa nettoinvesteringar 442,6 512,7 70,1
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Exploateringsredovisning

Inom exploateringsverksamheten pågår 
arbetet med projektet ”Etablering av det 
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med 
lokaliseringen för universitetet i Ölands-
hamnen. I direkt koppling till detta har 
ett detaljplanearbete inletts för en hotel-
letablering vid stationsområdet.

Andra stora utvecklingsprojekt är Fre-
driksskans inklusive Brandvakten och 

Forellen. Södra staden (Rinkabyholm), 
Västra Djurängen, Karlssons äng och 
Snurrom (Norra Staden).

Totalt arbetas det med cirka 40 detalj-
planer, bland annat i Ljungbyholm, Fjö-
lebro, Karlssons äng samt vid Lindsdals 
och Norrlidens centrum. I Fjölebro, 
Trekanten, Ljungbyholm, Rockneby, 
Jakobsberg (västra Smedby) och Snät-

tebro (Läckeby) pågår utbyggnation och 
försäljning av villatomter. I Flygstaden, 
Fjölebro, Svaneberg och Mosekrog finns 
utbyggda områden samt pågående bygg-
nationer där tomtförsäljning för verksam-
hetsändamål pågår.

Ovanstående tabell visar upparbetade 
kostnader inom respektive exploaterings-
område.

Exploateringsmark Utgående balans

tkr 2016 2015

Kvarnholmen 8 251,3 28 404,6

Stensö 944,6 644,0

Sandås 0,0 43,8

Tegelviken 796,7 816,2

Malmen 8 020,9 5 948,3

Oxhagen 783,1 97,4

Djurängen 3 132,8 3 991,1

Tallhagen 78,9 428,3

Norrliden 1 344,2 6 719,7

Vimpeltorpet 4 071,9 3 208,2

Lindsdal 25,0 0,0

Rockneby 267,2 780,4

Läckeby 0,0 177,8

Smedby bostadsområden 0,0 328,3

Trekanten bostadsområden 864,1 864,1

Rinkabyholm 1 525,8 465,4

Exploateringsmark Utgående balans

tkr 2016 2015

Ljungbyholm 3 204,2 2 871,5

Halltorp 0,0 240,9

Övrigt landsbygd 40,9 -5,2

Gamla industriområdet 610,3 610,3

Hagbygärde/svaneberg 156,8 0,0

Flygplatsområdet 642,4 642,4

Karlsro 2 922,2 2 922,2

Svensknabben 661,9 660,2

Berga/bergagården 745,6 1 057,8

Fjölebro 148,4 610,5

Södra vägen 106,5 904,0

Mosekrog 380,0 380,0

Smedby arbetsområden 926,8 926,8

Kalmar västra 12,7 12,7

Utan objekt 0,0 -6,5

Total 40 665,2 64 745,2
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Förbundens och bolagens utfall och prognos
Årets resultat (ej hänsyn tagen till ägd andel)

Mnkr 

2016 2015 2014 2013 2012

Kalmarsunds Gymnasieförbund 8,0 5,1 10,7 -0,5 8,3

Kalmarsundsregionens Renhållare -18,2 0,1 10,3 15,4 12,6

Kalmar Kommunbolag AB 41,1 84,8 59,2 9,8 12,6

Kalmarhem AB 14,0 6,5 10,7 5,3 109,9

Kalmar Vatten AB 0,6 0,7 0,5 0,0 0,0

KIFAB i Kalmar AB 4,1 4,0 22,8 -41,7 34,6

Kalmar Hamn AB 0,3 0,0 1,5 -0,6 11,6

Kalmar Öland Airport AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Destination Kalmar AB 5,1 0,6 -0,1 -0,4 0,5

Kalmar Familjebad AB och KB 0,0 0,0 0 0,2 -0,1

Kalmar Science Park AB 0,0 0,1 0,0 -2,3 -2,0

Kalmar Energi Holding AB, koncern 68,7 56,2 56,7 93,5 111,6

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat 
för 2016 uppgår till 8 mnkr. Skolenhe-
ternas samlade resultat visar ett överskott 
om 3,1 mnkr. Vid bokslutsavstämingen 
år 2015 uppgick motsvarande resultat till 
ett underskott om 13,7 mnkr. 

Resultatet inklusive både skolenheter, in-
terkommunala ersättningar, gemensam 
verksamhet, finanser samt förbundskon-
tor innebär att gymnasieförbundet även 
detta år har klarat av att inhämta det 
besparingsbeting, minskning av 16- till 
19-åringar, som belastade verksamheten 
i början av året med cirka 16 mnkr. Det 
positiva resultatet innehåller en återföring 
av de medel som inte har nyttjats avse-
ende pensionsrätter. I bokslut 2014 gjor-
des en avsättning för detta ändamål men 
pensionsadministratören har inte klarat 
att genomföra ålagda åtgärder. Det inne-
bär att medel återförs till resultatet (5,9 
mnkr inklusive löneskatt). Antalet an-
ställda inom förbundet har blivit fler och 
de anställdas löner har ökat (bland annat 
genom lärarlönelyftet och utnämning av 
särskilt yrkesskickliga lärare). Denna po-
sitiva utveckling medför dock att förbun-
dets semesterlöneskuld ökar. Totalt ökar 
skulden 2,4 mnkr jämfört med 2015, 
vilket är 1,9 mnkr över budget.

Trots svårigheterna med att budgetera 
de interkommunala ersättningarna så är 

utfallet en positiv avvikelse under 2016 
på 0,4 mnkr. Elever från Kalmarsunds 
gymnasieförbund som studerar hos andra 
huvudmän var 663 stycken (2015 671 
stycken), ett underskott avseende kost-
naderna på 3,0 mnkr. Elever från andra 
kommuner som studerar hos Kalmar-
sunds gymnasieförbund var under 2016 
590 stycken inklusive Särskolan och elev-
er med autismspektrumtillstånd (AST) 
(2015 583 stycken), vilket resulterar i ett 
överskott på intäkter på 3,4 mnkr.

Den senaste tidens flyktingvåg har inne-
burit att förbundet har fått ökade kostna-
der inom bland annat lokaler, personal-
kostnader, administration och elevhälsa. 
I bokslutet finns uppbokade intäkter från 
Migrationsverket avseende ersättning för 
språkintroduktionen. Dessa uppgår till 
17,3 mnkr och tillsammans med budge-
terade medel 2016 så har verksamheten 
omsatt 40 mnkr under 2016.

För att få en optimal organisation avse-
ende språkintroduktionen, både eko-
nomiskt och verksamhetsmässigt, har 
förbundet arbetat intensivt med effekti-
visering och utökning av verksamheten. 
Åtgärderna har resulterat i att det inte 
längre finns någon kö av elever på väg in. 
Även den administrativa organisationen 
runt ansökningar till Migrationsverket 
har arbetats igenom för att på ett ännu 
mer personaleffektivt sätt hantera och sä-

kerställa inrapporterade uppgifter. 

Kalmarsundsregionens Renhållare
Resultatet för 2016 visar ett underskott 
på 18,2 mnkr (förra året 0,1). Resultat-
försämringen beror främst på de problem 
som varit med den tidigare optiska sor-
teringsanläggningen. Då denna har ut-
rangerats under året har det medfört en 
kostnad på -18,0 mnkr. De största bud-
getavvikelserna är: 

• Ökade intäkter (+15,9 Mnkr) 
• Entreprenörer för behandling av avfall 
(-8,1) 
• Konsulter, främst vid produktionen på 
Moskogen (-4,6) 
• Personalkostnader, insamlingskostna-
der matavfall (-1,3) 
• Lokaler och energi (+0,6) 
• Reparationer och förbrukningsinven-
tarier (-2,9) 
• Avskrivning och utrangering för tidiga-
re optisk sortering på Moskogen (-18,0)

Årets investeringar har bestått i en ny 
återvinningscentral tillsammans med 
personalbyggnader på Storskogen i Os-
karshamn. KSRRs första obemannade 
återvinningscentral har färdigställts i 
Figeholm. Nya komprimatorer inklu-
sive lastväxlarcontainer har också köpts 
in till samtliga återvinningscentraler. 
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På Moskogen har investering gjorts i en 
24 meters våg. Investeringen har tidiga-
relagts från ett framtida projekt för att 
kunna hantera de ökade mängderna som 
hanteras på Moskogen. Dessutom har 
investering i en ultrafilteranläggning för 
oljebehandling gjorts för att klara av de 
krav som ställs i miljötillståndet.

Under 2015 färdigställdes behandlings-
anläggningen MOSA. Denna anläggning 
klarade inte av den utlovade kapaciteten 
och ett utbyte till en ny anläggning har 
därför pågått under 2016. Den nya an-
läggningen kommer att stå klar i mars 
2017. Förhandlingar har under året förts 
med leverantören av den tidigare optiska 
anläggningen för att reglera våra ekono-
miska mellanhavanden med anledning av 
problemen. Dessa fortsätter under 2017. 

Trots problem med optisk sortering har 
matavfallsinsamling pågått under året. 
Delar av året har utsortering skett genom 
legosortering i Vetlanda. För att möjlig-
göra detta har insatser i insamlingen av 
matavfall genomförts, vilket inneburit 
ökade transportkostnader. Viljan att sor-
tera matavfall har fortsatt vara hög trots 
KSRRs interna problem. I samband med 
aktiviteterna har stora informationsinsat-
ser gjorts. 

Kalmar Kommunbolag AB
Årets resultat efter finansiella poster är 
32,1 (65,7) mnkr vilket är cirka 4 mnkr 
bättre än budget. I huvudsak beror av-
vikelsen på något högre intäkter och 
överlag lägre kostnader. Resultatet från 
de finansiella posterna är 31,8 mnkr att 
jämföras med budgeterade 28,4 mnkr, 
avvikelsen beror på 5 mnkr i utdelning 
från Destination Kalmar samt lägre ut-
delning från Kalmar Energi Holding AB 
och lägre räntekostnader. 

Årets bokslutsdispositioner är koncernbi-
drag som erhålls från Kalmarhem med 15 
mnkr och 6 mnkr som lämnas till Desti-
nation Kalmar AB. 

Det har varit en medveten strategi, att ef-
ter bland annat försäljningar av bolag och 
erhållna utdelningar, lösa delar av bola-
gets lån varmed räntekostnaderna mins-
kat och soliditeten ökat. Detta ligger helt 
i linje med strategin att bolagskoncernen 
ska stärkas för att klara nya investeringar 
kopplat till ett växande Kalmar. 

Kalmarhem AB
Årets resultat efter finansiella poster är 
37,1 mnkr (25,9 mnkr) vilket är cirka 
11,2 mnkr bättre än förgående år. Den 
övergripande anledningen till den positi-
va avvikelsen är lägre räntekostnader. Hy-
resintäkterna har ökat då hyresförhand-
lingarna som hölls hösten 2015 medförde 
en hyresökning med 0,5 procent för 
bostäder (1,4 mnkr). Det har även till-
kommit hyresintäkter för fastigheten nya 
Vallmon med fyra månader, inflyttning i 
september 2016 samt hyresintäkter helår 
för Lunden, inflyttning i juli 2015. Bo-
laget har erhållit en försäkringsersättning 
avseende branden i Beckasinen 2015, er-
sättningen uppgick till 1,7 mnkr. 

Bolagets lönekostnader har minskat med 
2,5 mnkr, dels har medeltalet anställda 
minskat ifrån 48 till 43 personer. Minsk-
ningen beror bland annat på pensionsav-
gångar, föräldraledighet, med mera. Dels 
har Kalmarhem fått tillgodoräkna sig 
överskottsfonden hos KPA på 1,3 mnkr, 
vilket har minskat personalkostnaderna 
med samma belopp. 

En medveten satsning på underhåll har 
under hösten gjorts (utöver budget 4,0 
mnkr) då resultatprognosen varit god. 
Underhåll och renoveringar som har ut-
förts under året ger en god standard och 
väl underhållna fastigheter som uppfyller 
dagens krav. 

Räntekostnaderna har minskat med 10,9 
mnkr. Anledningen till minskningen är 
det låga ränteläget som varit och att rän-
teswappar med ett nominellt värde på 
292 mnkr har löpt ut. Snitträntan för 
2016 uppgick till 2,9 procent (3,8 pro-
cent) inklusive borgensavgift till kommu-
nen. Bolaget har lämnat koncernbidrag 
till Kalmar kommunbolag AB med 15 
mnkr samt gjort avsättningar till perio-
diseringsfond och överavskrivningar med 
4,5 mnkr. 

Under 2016 omarbetades Kalmarhems 
organisationsstruktur och utvecklades 
i linje med bolagets mål att leverera på 
olika områden. Ett målstyrningssystem 
har implementerats där ägarnas verk-
samhetsmål genomsyrar organisationen 
genom att brytas ner på organisations-, 
avdelnings- och individnivå.

I målarbetet ingår månadsvis uppfölj-
ning av bolagets samtliga avdelningsmål 
liksom bolagets huvudmål att producera i 
snitt 75 attraktiva hyresrätter per år. Det 
övergripande målet är 375 lägenheter 
under 2014-2018. Prognosen är att Kal-
marhem kommer att klara målet till och 
med 2018. De finansiella målen ligger i 
linje med koncernens strategi för att klara 
nya investeringar kopplat till ett växande 
Kalmar. Kalmarhem har för 2016 klarat 
de finansiella målen. 

Kalmarhem har en medveten strategi 
att satsa på energisparåtgärder vilket gör 
att förbrukning av el, vatten och värme 
minskar. Under 2016 har Kalmarhem 
nått målet med Skåneinitiativet som 
innebar att energiförbrukningen ska sän-
kas med 20 procent över perioden 2008- 
2016, med basår 2007.
 
Exempel på andra energisparåtgärder som 
genomförts under 2016 är installation av 
solfångare, laddstolpar till elbilar, styrd 
belysning, tvättmedelsdosering, investe-
ring i Nöbble solcellsansläggning m.m. 

Kalmar Vatten AB
Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till 6,0 (16,6) mnkr. Bola-
gets budget för 2016 är 4,5 mnkr. Intäk-
terna från brukningsavgifter det vill säga 
försäljning av dricksvatten, behandling av 
avloppsvatten samt dagvattenrening öka-
de under 2016 till 133,1 (132,6) mnkr. 
Den bidragande orsaken till intäktsök-
ningen beror på högre försäljningsvolym 
av dricksvatten. Försäljningen av dricks-
vatten ökade från 5 miljoner kubikme-
ter till 5,3 miljoner kubikmeter. Försälj-
ning av dricksvatten till Borgholm och 
Mörbylånga kommuner har tillkommit 
under året och uppgår till 0,3 miljoner 
kubikmeter. Intäkterna från anslutnings-
avgifterna ökade under året och uppgår 
till 8,6 (6) mnkr. Anslutningsavgift tas 
ut när en fastighetsägare ansluter sig till 
VA-ledningsnätet. Nya bostadsområden 
har tillkommit. Bolagets totala kostnader 
för underhåll av VA-ledningsnätet och 
dagvattendammar ökade och redovisas 
till 21,6 (16,9) mnkr. Under år 2016 har 
50 (46) vattenläckor uppstått i vattenled-
ningsnätet. 

De totala lönekostnaderna inklusive so-
ciala kostnader och pensionskostnader 
redovisas till 53,9 (47,4)mnkr. De främ-
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sta orsakerna till ökningen beror delvis 
på löneökning enligt kollektivavtalen och 
fler antal anställda i bolaget.  

Bolaget har under året investerat för 78,8 
(60,0) mnkr i VA-ledningar, nya brunn-
nar samt utrustningar i vatten- och re-
ningsverk. Dessa investeringar har till viss 
del självfinansierats. Två lån på totalt 90 
mnkr är omsatta med ett nytt lån på 100 
mnkr. De lån som har omsatts under året 
har fått en lägre ränta än de ursprungliga 
lånen. Årets räntekostnader uppgår till 
3,0 (4,6) mnkr.

Överskottet fonderas och kommer att 
användas för de stora investeringar som 
bolaget står inför de närmaste åren i led-
ningsnätet samt i vatten- och avlopps-
verksamheterna.

Befolkningen i Kalmar kommun växer 
och behovet av bostäder ökar. Kalmar 
Vatten har byggt ut nya VA-ledningar till 
nya bostadsområden exempelvis Snur-
rom, Norra Vimpeltorpet, Södra Ljung-
byholm, med flera. Ett av de viktigaste 
målen som bolaget arbetar med är att 
byta och underhålla VA-ledningsnätet 
för att få ner den genomsnittliga åldern 
på ledningsnätet. Genom att förbättra 
ledningsnätet kan antalet läckor reduce-
ras, minska inläckaget av ovidkommande 
vatten i spillvattenledningar samt minska 
bräddningar. Reinvestering, det vill säga 
byte av gamla ledningar, uppgår till 30,5 
(38,5) mnkr.
 
KIFAB i Kalmar AB
KIFAB i Kalmar ABs resultat efter fi-
nansiella poster är 31,9mnkr vilket är 
3,4mnkr bättre än föregående år. Hög ut-
hyrningsgrad, stabila hyresintäkter, god 
kostnadskontroll samt ett starkt resultat 
från dotterbolaget HB Telemarken i Kal-
mar är de främsta orsakerna till resultatet.

Under året har två större byggentrepre-
nader färdigställts varav en är ombygg-
nad av cirka 5000 m2 i Mjölnaren 4 för 
Länsstyrelsen Kalmar län och den andra 
är nybyggnad av en tågservicedepå för 
KLT. Ombyggnaden av Mjölnaren har 
inneburit ett tillfälligt hyresbortfall under 
perioden januari till maj 2016. Tågservi-
cedepån togs i bruk i december 2016 och 
gav därför endast ett blygsamt bidrag till 
hyresintäkterna.  Trots detta hyresbortfall 

och det sena ibruktagandet av tågservi-
cedepån ökar hyresintäkterna i KIFAB 
från 110,2 mnkr till 117,4 mnkr främst 
på grund av effektiv vakanshantering och 
hög uthyrningsgrad. Uthyrningsgraden 
har varit stabil under året och Linnéuni-
versitetets hyresavtal har omförhandlats 
till tillsvidareavtal med 24 månaders upp-
sägning i syfte att ge Linnéuniversitet och 
bolaget nödvändig flexibilitet inför den 
planerade flytten till hamnen 2019-2020.

År 2016 har främst präglats av omfat-
tande investeringsverksamhet, hög uthyr-
ningsgrad genom 
proaktiv vakanshantering samt att upp-
rätthålla fokus på kundservice och kund-
nöjdhet. Basen för bolagets ekonomi 
är nöjda och lojala kunder och därmed 
säkra betalningsströmmar. Ett bevis på 
att detta lyckats är att utöver det bästa 
ekonomiska resultatet i bolagets historia, 
uppnådde bolaget också det högsta Nöjd 
Kund Index (NKI) sedan mätningarna 
inleddes 2007, topp fyra i den nationella 
NKI-mätningen utförd av CFI/Fastig-
hetsägarna. 

Kalmar Hamn AB
Kalmar Hamn redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 3,4 mnkr mot bud-
geterat 1,8 mnkr. Kostnadsbesparingar 
ifrån hela personalstyrkan möjliggör det-
ta resultat. Strukturförändringar har gett 
lägre volymer men mötts av kostnadsbe-
sparingar för att upprätthålla resultatet. 

2016 var ett bra år för Kalmar Hamn AB 
som återigen kunde lassa och lossa när-
mare en miljon ton. Sedan flera decen-
nier tillbaka är exporten av virke från Kal-
mar Hamn i första hand koncentrerad till 
England där efterfrågan är god. Godsom-
sättningen med cirka en miljon ton per 
år placerar Kalmar Hamn i mittenskiktet 
bland Sveriges 52 allmänna hamnar. Kal-
mar Hamn är idag med sina volymer en 
av Smålands viktigare hamnar.

Inköp av mobilkran samt planering av 
byggnation för en ny verkstad ger en 
långsiktighet för verksamheten. Överta-
gande av volymer från Bergkvara Hamns 
nedläggning har möjliggjorts genom flex-
ibel och motiverad personal och en god 
dialog med tillståndsgivaren. En regional 
samverkan sker genom Ostkusthamnar 
samt nationellt genom Svenska Hamnar.

Den tillståndsansökan som hamnen arbe-
tat med i tre år har bifallits och möjliggör 
muddring och utfyllnad. Hamnen skapar 
upplag ifrån hav till land. Ny mark är vär-
deskapande i balansräkningen. Utfyllnad 
möjliggör omhändertagande av material 
som finns i överskott från exploatering 
av bostäder i Kalmar kommun.  Kalmar 
hamn säkerställer genom kontrollpro-
gram att allt mottaget material ligger 
inom ramen för erhållna tillstånd.

Företagsledningen har vid årets ingång 
gjort ändrade bedömningar av anlägg-
ningstillgångarnas avskrivningstider, med 
utgångspunkt från externa utlåtanden om 
nyttjande och bedömda restvärden (re-
dovisade värden har också jämförts med 
verkliga värden). Effekten av ändrade
nyttjandeperioder är en minskning av av-
skrivningskostnaden med 2,1 mnkr.

Kalmar Öland Airport AB
Resultatet 2016 före bokslutsdispositio-
ner och skatt blev 0,5 mnkr, vilket är 0,1 
mnkr bättre än budget. Trafikintäkterna 
visar ett positivt resultat 1,7 mnkr bättre 
än budget och det är främst ersättning 
för säkerhetskontroll som ökar men även 
passageraravgifter och extra öppethåll-
ning. Övriga intäkter slutade -2,1 mnkr 
jämfört med budget, här är största pos-
ten utebliven försäljning av miljöbränsle 
som balanseras av motsvarande utebliven 
kostnad. Försäljningen av miljöbränsle 
planeras att komma igång under 2017. 
Hyresintäkterna är 0,3 mnkr lägre än pla-
nerat och även kapitalkostnadsstöd och 
reklam slutade lägre än budgeterat. 

Driftkostnaderna höll budget medan 
personalkostnaderna slutade 0,25 mnkr 
lägre än budget på grund av högre uttag 
av föräldraledighet än beräknat. Avskriv-
ningarna höll budget medan räntorna var 
lägre. 

Under hösten har en om- och tillbyggnad 
av långtidsparkeringen med övergång till 
bomsystem färdigställts. Detta innebär 
fler parkeringsplatser och ett snabbare 
flöde för passagerarna.

Under 2016 fortsatte den goda utveck-
lingen och det totala antalet flygresenärer 
vid Kalmar Öland Airport blev 238 691.  
Det innebär en ökning med 7,2 procent 



98

jämfört med 2015 och det är fjärde året 
i rad som flygplatsen har över 200 000 
resenärer.

Charterutbudet var det bästa som flyg-
platsen erbjudit under alla år och totalt 
avgick 109 charteravgångar. Följande 
destinationer trafikerades med direktflyg 
från Kalmar; Gran Canaria, Mallorca, 
Kreta, Cypern, Kroatien, Rhodos, Sardi-
nien och Sicilien. Antalet charterresenä-
rer blev 35 134, vilket innebär en ökning 
med 14,1 procent i förhållande till 2015. 
Linjen till Berlin upphörde under året ef-
ter ett ensidigt beslut av flygbolaget.

För att öka servicen till kunderna har 
flygplatsen släppt en ny app med av-
gångs- och ankomsttider, destinationer 
samt annan flygplatsinformation. Flyg-
platsen har under året skrivit avtal med 
Kalmar Energi om att skapa förutsätt-
ningar för förverkligandet av Sveriges 
största solcellspark, Törneby Solpark på 
flygplatsområdet.

Destination Kalmar AB
Destination Kalmar redovisar ett resul-
tat efter finansiella poster på -0,9 mnkr 
mot budgeterat -1,0 mnkr. Destination 
Kalmar AB föreslås erhålla 6 mnkr i kon-
cernbidrag samt lämna utdelning om 5 
mnkr till Kalmar Kommunbolag AB.

Bolagets intäkter ökade med 2,6 mnkr, 
det är framförallt antalet besökare till 
Kalmar Slott som ökat. Driftkostnader 
och marknadsföring, bland annat digi-
tal reklam och profilering, ökade med 
1,2 mnkr, en konstaterad kundförlust 
om 0,4 mnkr. Bolaget hade också högre 
personalkostnader, 1 mnkr jämfört med 
föregående år. 

Kalmars besöksnäring hade ett mycket 
bra år. Antalet gästnätter (hotell, stugby, 
vandrarhem, campingplatser) har pre-
liminärt ökat under perioden januari - 
oktober med 11,6procent, från 332 107 
gästnätter år 2015 till 375 687 i år. Fram-
förallt är månaderna februari, april, au-
gusti och oktober starka. Definitiva siff-
ror för helåret kommer först i april 2017. 

Under året gavs tre nummer av Kalmar-
magasinet ut i samarbete med Kalmar 
kommun. Det gjordes en marknadsfö-
ringskampanj för sommaren och en för 
hösten/vintern.

Utvecklingen av utbudet av evenemang 
fortsätter. I år har det innehållit allt från 
etablerade evenemang som ”Musik på 
Larmtorget”, ”Kalmar Stadsfest” samt 
”Sandskulpturfestivalen” till nya evene-
mang så som ”Kalmar Swimrun” och 
”Swedish Beach Tour” i volleyboll. ”Iron-
man Kalmar” är ett fortsatt viktigt evena-
mang för besöksnäringen; i år var den tu-
ristekonomiska omsättningen i samband 
med evenemanget 41 miljoner kronor 
(41,5 miljoner kronor år 2015). 

Kalmar Turistbyrå är numera auktoriserat 
som ett Tourist Center, vilket innebär att 
branschorganisationen Visitas högsta krav 
uppfylls. Antalet besök under året beräk-
nas landa på cirka 83 000, vilket är något 
mer än föregående år. Den mest bokade 
produkten på Kalmar Turistcenter är 
även i år teaterpaketet på Krusenstiernska 
teatern. Kalmar Gästhamn hade 6 428 
båtdygn, vilket är något färre än 2015 (6 
607). Däremot fortsätter husbilsplatserna 
att öka, vilka i år nådde de upp i 2 800 
dygn (2 354 år 2015). Kalmar Slott slog 
även i år besöksrekord. Antalet entrébe-
talande besökare hamnar preliminärt på 
cirka 86 000 (85 000 år 2015). Progno-
sen för antalet intäktsskapande besökare 
är cirka 133 000 (129 506 år 2015). 

Kalmar Science Park AB
Årets resultat är 0,0 mnkr vilket är i nivå 
med budgeterat resultat. EU-projektet 
Regional Inkubation (RINK) har löpt på 
under året, emellertid har inte hela kost-
nadsbudgeten utnyttjats vilket resulterar 
i mindre intäkter i projektet. Dock har 
andra resultat i projektet, som exempelvis 
inflödet till inkubatorverksamheten, varit 
över förväntan. 

Kalmar Science Park har även under år 
2016 aktivt arbetat med att kostnadsef-
fektisera verksamheten för att kunna 
lägga rätt resurser på rätt saker. Genom 
kontinuerliga avstämningar i både i bas-
verksamheten samt RINK projektet har 
man kunnat hålla sig till uppsatta bud-
get- och resultatmål.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
Koncernens resultat efter finansiella pos-
ter och skatt uppgår till 68,7 mnkr. Re-
sultatet i verksamheten för helåret landar 
i nivå med budget. Ökade kostnader för 
bränsleinköp i värmeverksamheten har 
kompenserats med lägre driftkostnader 

till följd av god förvaltning av produk-
tionsapparaten. Resultatet förstärks även 
av anslutningsintäkter för främst fiber 
men också för elnät och fjärrvärme till 
följd av den ökade byggnationen. 

Under våren har projekt ”Nöbble solpark” 
slutlevererats och från och med i sommar 
tas solenergin emot på elnätet och kom-
mer komma medlemmarna i föreningen 
till nytta. Totalt beräknas anläggningen 
tillföra en energimängd som motsvarar 
uppvärmningen av 30 villor eller en årlig 
bränsleförbrukning för 200 elbilar.
Utöver detta har resan för att underlätta 
vardagen för elbilsägare inletts under 
sommaren och snabbladdstationer för 
både Tesla och övriga bilmodeller finns 
nu tillgängliga längs med E22an och den 
vita fläcken på kartan börjar fyllas med 
möjligheter. 

Det varma klimatet påverkar omsättning 
och resultat i framför allt värmeverksam-
heten. Tillgängligheten i anläggningarna 
är mycket hög vilket visar på god teknisk 
tillgänglighet samt få avbrott till kund. 
Byggnationen i Kalmar kommun gyn-
nar verksamheten och anslutningsnivån 
för både fjärrvärme, elnät och fiber ligger 
över målbilden. 
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100 Kalmar kommun | Box 611 | 391 26 Kalmar
 0480-45 00 00 | kommun@kalmar.se 

Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt 
användes per verksamhet.

36 kr     Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

1 kr  Politisk verksamhet

3 kr  Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr  Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr  Gator, parker och samhällsplanering

6 kr  Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr  Individ- och familjeomsorg

 6 kr  Gymnasieskola

15 kr     Förskola och skolbarnomsorg

18 kr     Grundskola

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun Foto: där inte annat anges Jan Magnusson



 

 
 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Maria Björkman 2017-03-22  

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2016 avseende Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmorna med 
Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:  
Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de auktoriserade 
revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. 
 
 
Bakgrund 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat årsredovisningar 
för räkenskapsåret 2016. Vidare har revisionsberättelser för respektive bolag inkommit och där 
tillstyrker auktoriserade revisorerna Berth Larsson och Per-Gunnar Petersson att årsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolagen och koncernen, disponerar 
resultaten i enligt med förslagen i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och 
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags revisionsberättelse.  
 
 
 
Bilagor 
Årsredovisningar 2016 och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, 
KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Handelsbolaget Telemarken i Kalmar, Kalmar Öland 
Airport AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Familjebad AB, Destination Kalmar AB och Kalmar 
Science Park AB. 
 
  
 
 
 
Ola Johansson       
Verkställande direktör 
Kalmar Kommunbolag AB   























































































































































































































































































































































































































































































































 

 
 

Handläggare Datum  
Maria Björkman 2017-03-22  

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 

 
 

 
 

Årsrapporter 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsrapporter 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen. 

 
 
Bakgrund 
Från och med i år har den rapportering som tidigare redovisats separat och i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse samlats i en årsrapport. Årsrapporten ska bland annat redovisa och 
bedöma hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och i 
kommunens ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Styrelserna ska uttala om 
verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till det 
fastställa ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten. Även arbetet med mål och uppdrag ska utvärderas (utöver 
den rapportering som sker i Hypergene). Enligt bolagskoncernens Riktlinjer för styrning av och 
avkastningskrav på de majoritetsägda dotterbolagen ska avkastningskraven utvärderas och 
slutligen ska uppföljning och rapportering av antagen riskanalys ske. 
 
I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de 
kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. Bolagen står i sin verksamhet under 
kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap. 1 § KL, denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. 
Kommunfullmäktige har emellertid uppdragit åt Kalmar Kommunbolag AB att operativt utöva 
styrning och tillsyn samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.  
 
 
 
 
Ola Johansson 
Verkställande direktör 
Kalmar Kommunbolag AB 
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Koncernen Kalmar Kommunbolag AB 
Enligt Kalmar Kommunbolag AB:s styrmodell ska bolagens styrelser lämna en årsrapport med 
uppföljning av ägardirektiv, avkastningskrav, styrelsernas uttalande om verksamheten samt intern 
kontroll och riskhantering. Årsrapporterna baseras på bolagens egna kommentarer och uppgifter. 
 

Kalmar Kommunbolag AB 
 
Ägardirektiv 
Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar 
samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordnar övergripande koncern-gemensamma frågor. Bolaget 
har en löpande ägardialog med respektive dotterbolag, bereder och samordnar ärenden till Kalmar kommun.  
 
Kalmar Kommunbolag AB har genom Riktlinjer för styrning av och avkastningskrav på de majoritetsägda 
dotterbolagen angett de avkastningskrav och värdeöverföringar som ska gälla för året. 
 
 
Avkastningskrav 
Enligt ägardirektiven ska Kalmar Kommunbolag AB årligen lämna en utdelning. Förslag till utdelning görs 
efter direktiv från koncernledningen och eller dotterbolagens behov av koncernbidrag. Utdelningsbara medel 
beräknas genom att redovisat årsresultat först ska täcka balanserad förlust. Av återstående vinstmedel och 
övrigt fritt eget kapital får sedan utdelning ske till aktieägarna.  
 
Vid Kalmar Kommunbolags konstituerande styrelsemöte den 27 maj 2015 §48 beslutade styrelsen att 
godkänna förslag om extra utdelning till Kalmar kommun med 6 miljoner kronor 2015, 6,1 miljoner kronor 
2016 och 6,2 miljoner kronor 2017 avseende Kalmar Science Parks utförda tjänster enligt bolagsordning och 
ägardirektiv. Vidare vid Kalmar Kommunbolags styrelsemöte den 20 december 2016 §95 beslutade styrelsen 
att utöver beslutade utdelnings-nivåer bedöms att bolaget kan lämna en utdelning till Kalmar kommun 
avseende år 2016 med 1 miljon kronor. 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
 
Bolagets ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip uppnå en samordning och ett utvecklat samarbete mellan bolagen i koncernen för att 
uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Vidare ska bolaget genom näringslivsprojekten främja 
sysselsättningen i kommunen.   
 
Ett starkt växande Kalmar ställer krav på bolagskoncernen och moderbolaget Kalmar Kommunbolag. Med 
koncernens gemensamma resurser ska vi på ägarens direktiv skapa förutsättningar för att med egna resurser 
bidra till Kalmars utveckling. 
 
All verksamhet som drivs i Kalmar Kommunbolag ligger i linje med ändamålet.   
 
Kommunala principerna 
Kalmar Kommunbolag behandlar alla lika, dotterbolag, kommunen och övriga intressenter utifrån givna 
förutsättningar och ägardirektiv. Affärsmässigheten hanterar  
 
Kalmar Kommunbolag genom att fakturera dotterbolagen rörelsekostnaderna för bolagets verksamhet så 
att rörelseresultatet är +-0.  
 
Kalmar Kommunbolag bedriver endast verksamhet genom att äga aktier i de bolag som 
kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutat.  
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Kalmar Kommunbolags verksamhet bedöms drivas med god ekonomisk hushållning genom att den 
utdelning som kommunfullmäktige beslutat om och efter revisorernas godkännande verkställts.  
 
Strategin att genom reavinster och utdelningen från Kalmar Energi amortera och lösa delar av bolaget lån 
och därigenom öka soliditeten i moderbolaget har varit framgångsrik. 2016 är soliditeten i Kalmar 
Kommunbolag 80,2 % och för hela bolagskoncernen med starka resultat för KIFAB och Kalmarhem 
beräknas soliditeten öka mot föregående års 24,71%. 
 
Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande förutsättningar drivas med god 
ekonomisk hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet.  
 
Bolagets föremål 
Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar 
samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordnar övergripande koncern-gemensamma frågor. 
Bolaget har utfört de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten har bedrivits åt ägaren/i 
ägarens ställe.  
 
- Ny VD har rekryterats till Kalmar Vatten AB och arbetet med strategisk vattenförsörjning, med 

tillsättningen av en projektledare intensifierades under året med Öland som fokusområde.  
- Kalmarhems VD har aviserat pensionsavgång under 2017 och i slutet av året påbörjades 

rekryteringsprocessen för ny VD till Kalmarhem. 
- Under året har i samverkan med KIFAB en utredning genomförts och beslut fattats för en ny 

innebandy/idrottsarena (KIFAB Arena) i f d Bränslehusets lokaler. 
- Ett omfattande utvecklingsarbete har också genomförts i samverkan med Kalmar Hamn om 

invallning/utfyllnad Tjärhovsbågen, muddring inre hamn och renovering och ombyggnad av Byteatern. 
- Uppdraget att utreda förutsättningar för överlåtelse av byggnad och viss mark från Kalmar kommun till 

Kalmar Öland Airport har påbörjats. 
- För möta utvecklingen inom besöksnäringen och bibehålla samt utveckla verksamheten i Destination 

Kalmar har Kalmar Kommunbolag genomfört en utredning i samverkan med Destination Kalmar och 
Kalmar kommun vilket gett resultatet att Kalmar Kommun och Kalmar Kommunbolag gemensamt bidrar 
till resursförstärkning i 3 år från och med 2017. 

- Tillsammans med Regionförbundet och Kalmar Science Park har det under kommande 4 år skapats 
resurser för en kompetens inom Digitalisering med målsättningen att Kalmar med omnejd ska leda 
utvecklingen. 

- Beskrivning av bolagskoncernens årshjul har tagits fram med syftet att utveckla och tydliggöra 
styrmodellen för bolagskoncernen. 

- Modellen för ekonomi- och verksamhetsuppföljning har utvecklats för att bland annat styrelserna ska få 
tydligare informationer och säkrare prognoser.  

 

Kalmar Kommunbolags verksamhet har bedrivits inom det föremål som anges i bolagsordningen.  

Kommunala kompetensen 
Kalmar Kommunbolag verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa 
bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen. 
 
 
Intern kontroll och riskhantering  
I mars 2015 tog styrelsen beslut om uppdaterad riskanalys som samlat visar bolagets största risker. Under 
året har en beskrivning av koncernstyrning med årshjul för koncernen tagits fram och syftet var att 
utveckla och tydliggöra styrmodellen i koncernen. Bland annat framgår att riskanalysen för kommande år 
ska beslutas samtidigt som Verksamhetsplan med budget. 
 
Riskerna har under året följts upp i samband med tertialrapporterna. I kategorin IT-säkerhet har fokus 
varit att tillsammans med kommunens IT-enhet upprätta ett avtal där vi bland annat tydliggör ansvar och 
tjänsternas innehåll. Parallellt med detta arbete har kommunfullmäktige beslutat att anta uppdaterad 
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”Organisation för IT-frågor ”. Detta arbete består främst i att återinföra kommunens IT-styrgrupp, för att 
säkerställa grunden för en säker, modern och effektiv IT-miljö. Kommunbolagets möjligheter att teckna 
ett fullgott avtal med IT-enheten ersätts av den nya organisationens förslag att fortsatt arbeta med IT-
frågor.  I kategorin Risker i finansiell rapportering har vi under året upplevt ett behov av att tydliggöra om 
brister i lönesystemet. 
 
Omvärldsrisk 
Omvärldsriskerna som identifierats kvarstår, men under året har gjorda bedömningar av sannolikhet och 
konsekvens för en av händelserna förändrats. Den av de identifierade omvärldsriskerna som finns med i 
kontrollplanen är ”Utvecklingen inom energiområdet som påverkar Kalmar Energi och därmed bolagets 
utdelning” och för att hålla sig informerad och hantera den risken har VD löpande kontakt med bolagets 
VD och deltar vid Kalmargruppens möten. Kontrollmomenten är en allmän avstämning av läget och att 
affärsplanen gäller samt utdelningen. Behovet av uppdaterad bedömning har tydliggjorts under året då 
bland annat verklig utdelning avvek för andra året. 
 

Händelse/situation  
 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet  

Konse
kvens  

Risktal  
 

Åtgärd 
 

Ansvarig  

Konjunktur lokalt, nationellt och 
internationellt. 

Vakanser och intäkter 2 2 4 Erfarenhetsmässigt 
kompenseras bolagskoncern-
en vid lågkonjuktur av lägre 
räntenivåer. 

 

Utvecklingen inom energi-
området som påverkar Kalmar 
Energi och därmed KKABs 
utdelning. 

Förändrade utdelningsnivåer 1 4 4 Affärsplan finns och revideras 
löpande. Utdelning fastställd 
tom 2018 

VD 

Finansiell oro Kapitalbindning 1 3 3 Påbörjat arbetet med att sprida 
kapitalbindningen, fortsatt 
analys pågår. 

 

Skatteförslag, ex slopad 
avdragsrätt kostnadsräntor 

Kraftig resultatförsämring 2 3 6 Omvärlds- och 
branschbevakning 

 

 
 
 
Verksamhetsrisk 
Verksamhetsriskerna som identifierats kvarstår och även gjorda bedömningar av sannolikhet och 
konsekvens. Samtliga identifierade verksamhetsrisker finns med i kontrollplanen och det löpande arbetet 
med dem har fortgått under året.  
 
För att ha kännedom om riskerna med marknadsvärdena i dotterbolagen har ägardirektiven kompletterats 
med att dotterbolagen ska (med god framförhållning) samråda med Kalmar Kommunbolag AB avseende 
skattefrågor, nedskrivningsbehov och övriga boksluts-dispositioner. Avstämning sker även i samband med 
tertialuppföljningarna. 
 
Risken för att kompetensförsörjningen inte kan upprätthållas är tillfälligt minskad ägar-styrning. För att 
kunna upprätthålla kompetensförsörjningen krävs en god arbetsmiljö och tydlighet från ägaren. Behovet 
av kompetensförsörjning stäms av vid utvecklingssamtal, arbetsplatsmöten och även genom 
informationsöverföring. 
Förtroendeskada kan leda till skadat varumärke och förtroende för de kommunala bolagen, för att hantera 
risken arbetar bolaget med att det finns samsyn och tydlighet mellan ägare (politiken) och tjänstemännen i 
Kalmar Kommunbolag AB. Kontroller sker genom åter-kommande dialog i ordförandegruppen, mellan 
politiker och politiker – tjänstemän. 
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Händelse/situation  
anges med utgångspunkt från risk-
kategorierna (omvärld, verksamhet, 
legala, kredit, IT, finansiella och 
finansiell rapportering) 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet 

(1-4) + 
färg 

Konse
kvens 
(1-4) + 

färg 

Risktal 
S x K 
(1-16) 
+ färg 

Åtgärd 
Om risktalet är större eller lika med 
9 eller om konsekvensen är lika 
med 4 ska åtgärd alltid fyllas i 

Ansvarig 
för att 
åtgärden 
genom-
förs 

Marknadsvärden i dotterbolagen.  Nedskrivning av aktier i 
dotterbolagen. 

2 4 8 Kompletterat ägardirek-tiven, 
information till styrelse om 
konsekvenserna. 

Ekonomi
-chef 

Kompetensförsörjning.  Tillfälligt minskad 
ägarstyrning. 

1 4 4 God arbetsmiljö, tydlighet 
från ägaren. 

VD 

Förtroendeskada.  Varumärke och förtroende 
för de kommunala bolagen. 

1 4 4 Samsyn och tydlighet mellan 
ägare (politiken) och 
tjänstemännen i KKAB. 

VD / 
styrelse 

 
 
Legala risker  
De legala riskerna som identifierats kvarstår och även gjorda bedömningar av sannolikhet och konsekvens. 
Den av de identifierade legala riskerna som finns med i kontrollplanen är skatter och avgifter och som vid 
misskötsel kan leda till en oren revisionsberättelse. För att ha kontroll på riskerna med skatter och avgifter 
delges styrelsen varje tertial utdrag från skattekontot.  
 
Händelse/situation  
anges med utgångspunkt från risk-
kategorierna (omvärld, verksamhet, 
legala, kredit, IT, finansiella och 
finansiell rapportering) 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet 

(1-4) + 
färg 

Konse
kvens 
(1-4) + 

färg 

Risktal 
S x K 
(1-16) 
+ färg 

Åtgärd 
Om risktalet är större eller lika med 
9 eller om konsekvensen är lika 
med 4 ska åtgärd alltid fyllas i 

Ansvarig 
för att 
åtgärden 
genom-
förs 

Efterlevnad av uppgjorda avtal - 
KKAB och dotterbolagen.  

Förtroende och ekonomiska 
konsekvenser. 

1 2 2 Rätt kompetens, extern och 
intern, löpande second 
opinion.  

 

Skatter och avgifter. Oren revisionsberättelse 1 4 4 Löpande information om 
hantering av skattekontot. 

Ekonomi
-chef 

Betalar vi leverantörerna enligt 
betalningsvillkor. 

Dröjsmålsränta 1 2 2 Metod för att säkerställa 
detta är bra administrativa 
rutiner. 

 

 
 
Kreditrisk 
Kreditriskerna som identifierats kvarstår och även gjorda bedömningar av sannolikhet och konsekvens 
och ingen av de identifierade riskerna finns med i antagen kontrollplan. 
 
Händelse/situation  
anges med utgångspunkt från risk-
kategorierna (omvärld, verksamhet, 
legala, kredit, IT, finansiella och 
finansiell rapportering) 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet 

(1-4) + 
färg 

Konse
kvens 
(1-4) + 

färg 

Risktal 
S x K 
(1-16) 
+ färg 

Åtgärd 
Om risktalet är större eller lika med 
9 eller om konsekvensen är lika 
med 4 ska åtgärd alltid fyllas i 

Ansvarig 
för att 
åtgärden 
genom-
förs 

Affärer med leverantörer som inte 
uppfyller sina åtaganden.  
 

Anseende och förtroende 2 3 6 Metod för att ha koll på att 
de sköter skatter och avgifter, 
skulder hos Kronofogden, F-
skatt m.m kommer hanteras 
via företaget Inyett. 

 

Dotterbolagens likviditet och 
kassaflöden. 

Saknar likvida medel 1 2 2 Säkras genom tillgång på 
koncernvalutakontot. 
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IT-risk 
IT-riskerna som identifierats kvarstår och även gjorda bedömningar av sannolikhet och konsekvens. 
Samtliga identifierade IT-risker finns med i kontrollplanen och arbetet med dem har fortgått under året.  
 
Fokus med risken att samtliga administrativa system och hårdvara hanteras av kommunens IT-enhet har 
varit att tillsammans med dem upprätta ett avtal där vi bland annat tydliggör ansvar och tjänsternas 
innehåll. Parallellt med detta arbete har kommunfullmäktige beslutat att anta uppdaterad ”Organisation för 
IT-frågor ”. Detta arbete består främst i att återinföra kommunens IT-styrgrupp, för att säkerställa 
grunden för en säker, modern och effektiv IT-miljö. Kommunbolagets möjligheter att teckna ett fullgott 
avtal med IT-enheten ersätts av den nya organisationens förslag att fortsatt arbeta med IT-frågor. 
 
Risken för oegentligheter innebär att någon skulle kunna låna en id och därigenom signera fakturor i 
någon annans namn är begränsad i och med funktionen single sign on. Detta är under förutsättning att 
man alltid låser sin dator när man inte är på plats. För att ha hantera risken med att datorn inte är låst 
påminner vi varandra om betydelsen samt att datorn automatiskt låses efter 20 minuters inaktivitet. För att 
förbättra säkerheten ytterligare kan ett alternativ vara att införa ”siths kort”. 
 
Händelse/situation  
anges med utgångspunkt från risk-
kategorierna (omvärld, verksamhet, 
legala, kredit, IT, finansiella och 
finansiell rapportering) 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet 

(1-4) + 
färg 

Konse
kvens 
(1-4) + 

färg 

Risktal 
S x K 
(1-16) 
+ färg 

Åtgärd 
Om risktalet är större eller lika med 
9 eller om konsekvensen är lika 
med 4 ska åtgärd alltid fyllas i 

Ansvarig 
för att 
åtgärden 
genom-
förs 

Samtliga administrativa system 
och hårdvara genom kommunens 
IT-enhet. 

Avbrott i tjänsterna innebär 
att vi inte kan utföra vårt 
uppdrag. 

2 4 8 Ansvaret och vad tjänsterna 
innehåller behöver 
dokumenteras och 
tydliggöras. 

VD / 
Ekonomi
-chef 

”Låna” någons id och därigenom 
signera fakturor i någon annans 
namn. 

Risk för oegentligheter. 
 

1 4 4 Påminna varandra om hur 
viktigt det är att alltid låsa sin 
dator när man inte är på 
plats.  
 

Ekonomi
-chef 

 
Finansiella risker 
De finansiella riskerna som identifierats kvarstår och även gjorda bedömningar av sannolikhet och 
konsekvens. De av de identifierade finansiella riskerna som finns med i kontrollplanen är ”Brist på 
likviditet och kassaflöde” och ”Bristande finansiering”. 
 
Likviditet och kassaflöde tryggas genom kommunens avtal med Nordea och därigenom hanteras risken 
med att få problem att utföra betalningar. För att ha beredskap om behov av likvida medel upprättas en 
likviditetsbudget samt uppföljning av likvida medel varje tertial, detta är en del i finansrapporten som 
delges styrelsen. 
 
Riskerna med ”Bristande finansiering” och att inte kunna nyupplåna eller refinansiera bolaget hanteras 
genom att följa beslutad finanspolicy (eller beslut i styrelsen att avvika). Styrelsen delges en finansrapport 
med avstämning mot finanspolicyn varje tertial. 
 
Händelse/situation  
anges med utgångspunkt från risk-
kategorierna (omvärld, verksamhet, 
legala, kredit, IT, finansiella och 
finansiell rapportering) 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet 

(1-4) + 
färg 

Konse
kvens 
(1-4) + 

färg 

Risktal 
S x K 
(1-16) 
+ färg 

Åtgärd 
Om risktalet är större eller lika med 
9 eller om konsekvensen är lika 
med 4 ska åtgärd alltid fyllas i 

Ansvarig 
för att 
åtgärden 
genom-
förs 

Samtliga administrativa system 
och hårdvara genom kommunens 
IT-enhet. 

Avbrott i tjänsterna innebär 
att vi inte kan utföra vårt 
uppdrag. 

2 4 8 Ansvaret och vad tjänsterna 
innehåller behöver 
dokumenteras och 
tydliggöras. 

VD / 
Ekonomi
-chef 

”Låna” någons id och därigenom 
signera fakturor i någon annans 
namn. 

Risk för oegentligheter. 
 

1 4 4 Påminna varandra om hur 
viktigt det är att alltid låsa sin 
dator när man inte är på 
plats.  

Ekonomi
-chef 
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Risker i finansiell rapportering 
Risker i finansiell rapportering som identifierats har under årets förändrats och även gjorda bedömningar av 
sannolikhet och konsekvens. Den identifierade riskerna om de för decentraliserade behörighetsnivåerna i våra 
administrativa system avseende ekonomi finns inte längre. I samband med en versionsuppgradering vid 
årsskiftet 2015-2016  gjordes nödvändiga förändringar och identifierade risker eliminerades. Däremot har 
bedömningen av sannolikhet för bristande kompetens och felaktigheter i lönesystemet höjts och risken finns 
från och med 2017 med i kontrollplanen.  
 

Händelse/situation  
anges med utgångspunkt från risk-
kategorierna (omvärld, verksamhet, 
legala, kredit, IT, finansiella och 
finansiell rapportering) 

Skada/påverkan i Sannol
ikhet 

(1-4) + 
färg 

Konse
kvens 
(1-4) + 

färg 

Risktal 
S x K 
(1-16) 
+ färg 

Åtgärd 
Om risktalet är större eller lika med 9 
eller om konsekvensen är lika med 4 ska 
åtgärd alltid fyllas i 

Ansvarig 
för att 
åtgärden 
genom-
förs 

Bristande följsamhet mot 
gällande redovisnings-principer. 
 

Bristande/Felaktig 
rapportering 

2 3 6 Löpande granskning av externa 
revisorer. 
Löpande uppdatering av 
ekonomihandboken. 

 

Felaktigheter i ekonomi-systemet 
Visma Public Affärslösningar 

Bristande/Felaktig 
rapportering 

2 3 6 Säkerställa överensstämmelse 
mellan regelverk och 
ekonomisystemet Visma Public 
Affärslösningar. 

 

Behörighetsnivåerna i våra 
administrativa system avseende 
ekonomi är för decentraliserade.  

På grund av bristande 
kompetens uppkommer 
felaktigheter i 
inställningarna. 

3 4 12 Systemförvaltarskapet ses över i 
samband med ny upphandling av 
centralt ekonomisystem. 

Ekonomi
-chef 

Felaktiga löner, tjänsten 
tillhandahålls av kommunen 

Bristande/felaktig 
rapportering 

2 3 6 Arbete att upprätta en risk-analys 
pågår på lönekontoret. 

 

  



8 (29) 
 

Kalmarhem AB 
 
Ägardirektiv 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Kalmar kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 
inflytande i bolaget.  
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller 
vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med den ”goda bostaden” aves att ge människor, oavsett 
inkomst, bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till 
rimliga kostnader. Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en 
hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar.  
 
Bolaget ska aktivt arbeta för att med sin del av hyresrätter i Kalmar kommun minska 
bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Bolaget har ett speciellt ansvar 
för att ordna bostäder till studerande, liksom andra grupper med särskilda behov som t.ex. äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att bolaget fortsätter arbetet med att på olika 
sätt utveckla och stärka inflytandet för de boende. Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens 
bostadspolitik och utveckling. 
 
Uppföljning av ägardirektiv 
Kalmarhem erbjuder människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden". Genom ett 
varierat utbud, väl underhållna fastigheter och genom nyproduktion tillgodoser bolaget människors olika 
behov. Underhåll och renoveringar som har utförts under året ger våra kunder en god standard och väl 
underhållna fastigheter som uppfyller dagens krav.  
 
För att tillgodose grupper med särskilda behov, t.ex. äldre och funktionshindrade, och för att minska 
bostadssegregationen arbetar Kalmarhem aktivt med socialförvaltning, omsorgsförvaltning och 
invandrarservice i Kalmar kommun.   
 
Kalmarhem levererar en bostadsgaranti för Linnéuniversitetets studenter i Kalmar. Det innebär att 
studenter garanteras bostad inom två månader från att de har antagits vid universitetet. Garantin 
administreras genom en bostadsportal på bolagets webbsida. Bostadsgarantin har uppfyllts under 2016. 
 
”Hem till dig” är vår devis och det innebär mycket mer än att hyra ut en bostad. Våra kunders synpunkter 
och åsikter är mycket viktiga för oss och utveckling av vårt boinflytande pågår. 
 
Kalmarhem arbetar för ett hållbart boende. Med hållbart boende menar vi social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet inom planering, byggande och förvaltning. 
Under 2016 har Kalmarhem fortsatt utvecklingen av fastighetsbeståndet för att erbjuda boende i Kalmar 
förutsättningar att leva i nya bostäder med god standard till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg 
miljö. Detta samtidigt som Kalmarhem ska göra så liten belastning på miljön som möjligt. 
 
Kalmarhem ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och har i uppdrag från Kalmar kommun att 
bygga 75 nya lägenheter varje år. Kalmarhem har under 2016 tillfört 35 nya bostäder genom ny- och 
ombyggnation. Totalt har Kalmarhem haft två områden med nybyggnation under 2016 med totalt 117 
lägenheter. Det ena området, kvarteret Vallmon, har bebyggts med 31 studentlägenheter som stod klart 
för inflyttning höstterminen 2016. Det andra, kvarteret Konvaljen med 86 lägenheter, beräknas stå klart 
för inflyttning till sommaren 2017. Ombyggnation har skett av en lokal i kv Fältet till 4 lägenheter. 
 
rbetet för bättre planberedskap för nyproduktion, har resulterat i flera pågående detaljplaner. Detaljplanen 
för kv ”Spiggen” har beslutats av kommunfullmäktige i december 2016, men tyvärr har den överklagats. 
Detaljplanen för kv ”Stadsträdgården” beslutas troligtvis av kommunfullmäktige i mars 2017. Start av 
byggnation av ”Stadsträdgården” och ”Skärgårdsstaden” planeras att ske under 2017. 
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Avkastningskrav 
Bolaget ska ge 4 % i en avkastning på det totala kapitalet och soliditeten ska uppgå till 25 %. 
 
Värdeöverföringen till ägaren är begränsad enligt lagstiftning till den genomsnittliga statslåneräntan under 
föregående år med ett tillägg av en procentenhet beräknat på det kapital som ägaren skjutit till i bolaget. 
Dock högst hälften av bolagets resultat under föregående år. Denna regel är dock kompletterad med en 
möjlighet att föra över hälften av vinsten vid en fastighets avyttring till ägaren. Dock bara från en vinst 
under föregående år. 
 
Utfallet för avkastning på totalt kapital för 2016 är 4,0 %. Soliditeten uppgår till 26,1%.  
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
Bolagets ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska erbjuda 
människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med den goda bostaden avses att ge 
människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i 
bra miljöer och till rimliga kostnader. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
 
Kalmarhem garanterar bostad till studenter som flyttar till Kalmar för att studera på Linneuniversitetet. 
Garantin uppfylldes under 2016. Kalmarhem hjälper också arbetsgivare som vill anställa en person från en 
kommun utanför Kalmar genom att erbjuda bostad via arbetsgivarbonus. 
 
Kalmarhem samarbetar nära med socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och invandrarservice för att ge 
grupper med särskilda behov möjlighet till en bostad i enlighet med ägardirektiv. 
 
Kalmarhem har under 2016 tillfört 35 nya bostäder genom ny- och ombyggnation. Totalt har Kalmarhem 
haft två områden med nybyggnation under 2016 med totalt 117 lägenheter.  Det ena området, kvarteret 
Vallmon, har bebyggts med 31 studentlägenheter som stod klart för inflyttning höstterminen 2016. Det 
andra, kvarteret Konvaljen med 86 lägenheter, beräknas stå klart för inflyttning till sommaren 2017. 
Ombyggnation har skett av en lokal i kv Fältet till 4 lägenheter. 
 
 
De befintliga fastigheterna har fortlöpande underhållits för att säkerställa att Kalmarhems bostäder håller 
den kvalitet som krävs för att vara ”den goda bostaden”. 139 stycken större underhållsåtgärder har 
genomförts t.ex. renovering av solfångaranläggning i kv Inspektoren, ett flertal tvättstugerenoveringar med 
fokus på energisparåtgärder, samt ett stort antal mindre åtgärder inne i enskilda lägenheter som ommålning, 
byte av golv eller nya köksluckor. För varje år har Kalmarhem ökat det belopp som läggs på 
underhållsåtgärder. En bra miljö innebär också en trygg miljö. 2015 upphandlades nya säkerhetsdörrar till ca 
1 000 lägenheter. Installationen av dessa har pågått under 2015- 2016 och kommer delvis att pågå under 
2017. 
 
Hyresförhandlingen under hösten 2015 resulterade i en tvåårsuppgörelse med en hyresökning på 0,5 % per 
år för 2016 och 2017. Under de senaste åren har hyresökningen för Kalmarhems kunder varit lägre än 
rikssnitt. 
 
All verksamhet som bedrivs i Kalmarhem ligger i linje med ändamålet.   
 
De kommunala principerna 
Kalmarhems uthyrning är transparant och ger alla människor samma möjlighet att söka en lägenhet. 
 
Kalmarhem bedriver sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och med syfte att främja 
bostadförsörjningen i Kalmar kommun.  
 
Bolagets verksamhet bedöms bedrivas med god ekonomisk hushållning, god avkastning och betryggande 
säkerhet. 
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Bolagets föremål 
Bolaget ska bygga, äga, överlåta, förvalta bostäder och andra lokaler i Kalmar kommun, liksom annan 
därmed förenlig verksamhet. Kalmarhems verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i 
bolagsordningen. 
 
Den kommunala kompetensen 
Kalmarhem verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, 
ägardirektiv, statsstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen. 
 
 
Mål och uppdrag 
I Kalmar kommuns ”Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018” fastslog 
Kalmar kommunfullmäktige mål utifrån prioriterade områden; Ett grönare Kalmar, Ordning och reda i 
ekonomin, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare.  
 
För Kalmarhem har dessa fokusområden för perioden 2014- 2018 delats in i följande övergripande mål: 
Belåningsgrad, Avkastningskrav, Nyproduktion, Kundbemötande, Hyressättning, Underhållsnivå, 
Energiförbrukning och Interna processer.  
 
Kalmarhems belåningsgrad på fastigheterna uppgår till 70 % och målet 2016 är mindre än eller lika med 75 
%. 
  
Utfallet för avkastning på totalt kapital uppgår till 4,0 % och målet för 2016 är 4 %. 
 
Målen med nyproduktion är att under perioden producera i snitt 75 attraktiva hyresrätter och att ha minst 2 
detaljplaner aktiva. Det övergripande målet är 375 lägenheter under 2014- 2018. Prognosen är att 
Kalmarhem kommer att klara målet till och med 2018.  
 
Kalmarhem har under 2016 tillfört 31 nya bostäder genom nybyggnation samt 4 lägenheter genom 
ombyggnation. Totalt har Kalmarhem haft två områden med nybyggnation under 2016 med totalt 117 
lägenheter. Det ena området, kvarteret Vallmon, har bebyggts med 31 studentlägenheter som stod klart för 
inflyttning höstterminen 2016. Det andra, kvarteret Konvaljen med 86 lägenheter, beräknas stå klart för 
inflyttning till sommaren 2017.  
 
Kundbemötande med mål att uppnå fastställda åtgärdstider vid felanmälan från kunder och svarstider i 
telefon har inte riktigt uppnåtts. Uppmätt andel åtgärder inom utlovad tid är 93 %, målet är 95 % för 2016. 
Svarsgraden för telefonsamtal till växeln är för 2016 uppmätt till 88 %, målet är 95 %. Utfallen för 2016 är 
en förbättring mot 2015 års utfall.  
  
Målet med hyressättning och hyresnivå följs upp genom att uthyrningsgraden ska vara 99 % och 
omflyttningsgraden max 21 % för bostäder respektive max 70 % för studenter. Under 2016 uppgår 
uthyrningsgraden till 99 % och uppfyller målet. Omflyttningen är 16 % för bostäder respektive 85 % för 
studentbostäder.  
 
För perioden 2014- 2018 är målet att nå en underhållsnivå på 150 kr/kvm i snitt över tiden plus 1 % 
ekologiskt hållbara åtgärder per år. För 2016 uppgår kostnaderna för underhåll till 218 kr/kvm.  
 
Energiförbrukningen ska sänkas med 20 % över perioden 2008- 2016 i enlighet med Skåneinitiativet, med 
basår 2007, normalårs korrigerat med energiindex, från 158 kWh/kvm. Målet har under 2016 uppnåtts.  
 
Interna processer för att förbättra och optimera Kalmarhems verksamhet mäts genom arbetseffektiviteten 
med måttet av summan kostnader för drifts-, centraladministration-, exklusive underhålls-, fastighetsskatt 
och taxebundna kostnader ska vara under SABO-genomsnittet. 
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Arbetseffektiviteten för 2016 är 209 kr/kvm. SABO-statistik för 2016 har ännu inte kommit från SABO. Då 
SABO-snittet för 2015 var 297 kr/kvm, kan en rimlig bedömning göras att målet bör nås för 2016.  
 
 
Intern kontroll och riskhantering  
 
Omvärldsrisk 

 
 
Risk: För få leverantörer inom vissa områden 
Risken kan delas in i en upphandlingsrisk samt en utföranderisk. 
 
Utfall 2016: Upphandlingen av Skärgårdsstaden avbröts under 2016 med anledning av få inkomna anbud 
med ett för högt pris. När det gäller utföranderisken är det önskvärt att Kalmarhem upptäcker 
kvalitetsbrister i ett tidigt skede. Under 2016 uppdagades ett antal kvalitetsbrister i fastigheter som 
föranleder vidare utredningar.  
 
Vidtagna åtgärder: 
• Utnyttjat upphandlingshjälp från våra intresseorganisationer som SABO, HBV och deras ramavtal. 
• Delat upp entreprenaderna i mindre delar för att få fler mindre byggbolag/skötselbolag att delta i 

upphandlingar. 
• Skapat förenklade och attraktiva anbudsunderlag. 
• Förbättrat uppföljningarna på besiktningar samt under hela byggprocessen. 
 
Förslag på förbättringar framåt: 
• Använda system/checklistor med inbyggda funktioner gällande lagar och regler, detta för att upptäcka 

fel under projektprocessen. 
• Förbättra leveransbesiktningar och uppföljningar på utförda underhållsarbeten. 
• Utreda om vi ska börja arbeta i projektplaneringsverktyg. 
• Certifiera egen personal att bli KA (kontrollansvarig). 
 
Risk: Marknaden förändras t.ex. via urbanisering, lågkonjunktur 
Utfall 2016: Efterfrågan på bostäder har fortsatt att öka under 2016.  
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Verksamhetsrisk 
 

 

 
 
Risk: Att inte lyckas tillskapa nya attraktiva lägenheter 
 
Utfall 2016: Målet för 2016 att producera 75 lägenheter kommer inte att nås. Däremot är prognosen att 
målet med 375 lägenheter mellan åren 2014- 2018 kommer att uppnås.  
 
Vidtagna åtgärder: 
• Att ha minst 1 000 lägenheter i idéstadie. 
• Aktivt detaljplanarbete. 
• Ser kontinuerligt över möjligheter till förtätningar i det egna beståndet. 
• Nyrekrytering av byggprojektledare pågår. 
• Fortsätta vårt nära samarbete med våra intresseorganisationer SABO, HBV med fler för att säkra 

leveranser till konkurrenskraftiga priser. 
 
Förslag på förbättringar framåt: 
• Att skapa ett mer långsiktigt samarbete med Samhällsbyggnadskontoret för att möjliggöra flexibla 

detaljplaner. 
• Ta fram strategi för möjligheter att förvärva exploaterbar mark av privata aktörer. 
• Utreda möjligheten att upphandla entreprenörer i strategisk partnering. 

 
Risk: Hög andel kategoriboende/lokaler 
 
Utfall 2016: 
• Färre studenter under 2016 har medfört mer vakanser av studentlägenheter. 
• Uthyrningen av lägenheter till LNU sommaruniversitet fungerade väl, vilket innebar att vi hyrde ut 98 

lägenheter under fem sommarveckor. 
• Under 2016 har det blivit tydligare att studenter ställer högre krav på sitt boende främst avseende egna 

kök och badrum. 
• Ökad efterfrågan på bostäder via den bostadssociala gruppen. 
 



13 (29) 
 

Vidtagna åtgärder: 
• Nära samarbete med omsorgs- och socialförvaltningen, invandrarservice och LNU. 
• Vid nyproduktion erbjudit möjlighet till kategoriboende. 
• Utredning pågår hur befintliga studentbostäder kan utvecklas för att möta de ökade standardkraven på 

studentboende. 
 
Förslag på förbättringar framåt: 
• Genomgång av befintliga och nya avtal för att säkerställa en långsiktig affärsmässighet. 
• Nyproducera studentlägenheter för att inte behöva använda vanliga lägenheter som tillfälliga 

studentlägenheter. 
• Genom ombyggnation möta studenternas ökade krav på standard och samtidigt se över behovet av 

studentlägenheter i framtiden. 
 
Svårt att hyra ut nyproducerade lägenheter, Utfall 2016: Mycket stor efterfrågan vid uthyrningen av Vallmon och 
Kajalen. Vi marknadsför nya fastigheter mycket tidigt i processen, alla projekt har en tydlig affärside. Vi ser 
även över möjlighet att få en rimlig hyresnivå genom t.ex. statliga investeringsbidrag. 
 
För låg avkastning med värdeminskning för fastigheter: Utfall 2016: Marknaden har förbättrats under 2016, 
avkastningskraven har inom vissa områden sänkts. 
 
Stor oförutsedd händelse: Utfall 2016: Byte av brandvarnare i alla lägenheter för att förebygga brand, genomfört 
förebyggande ronderingar. God skötsel av fastigheterna.  
 
Kompetensförsörjning: Utfall 2016: Vi gör kontinuerligt en analys av kompetensbehov i hela organisationen och 
ser över behoven vid varje rekrytering. 
 
Politiska ägare: Utfall 2016: Nära och gott samarbete med styrelsen och ägaren har gett en samstämmighet om 
Kalmarhems uppdrag och mål. 
 
 
Legala risker 
 

 

 
 
Fastighetsägaransvaret ökar: 
Utfall 2016: Vi arbetar aktivt för att ta till oss och följa lagförändringar och nya regelverk som kommer. 
Under året har vi förbättrat vårt arbetssätt med löpande ronderingar.  
 
Kreditrisk 
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Upphandlade leverantörer vid större projekt hamnar i konkurs/obestånd 
Utfall 2016: Inga väsentliga händelser. 
 
 

 

 
 
Affärssystem och samtliga adm. system driftas av kommunens IT- enhet 
Utfall 2016: Vi har tillsammans med Kalmar kommunbolag haft en dialog med kommunens IT-enhet för att 
få fram ett IT- avtal med kommunen.  
 
 
Finansiella risker 
 

 

 
 
Kapitalanskaffning 
Utfall 2016: Under 2016 har det varit en god marginal till borgensramen. Nyupplåning har ej skett i den takt 
som planerats med anledning lägre investeringsnivå än budgeterat.  
Resultatnivån för 2016 har medfört att nyckeltalet för belåningsgraden är på samma nivå som för 2015, men 
för att behålla belåningsgraden i framtiden men hög nyproduktion, behöver resultatnivån förbättras 
kommande år. 
 
 
Risker i finansiell rapportering 
 

 

 
 
Felaktig redovisning: 
Utfall 2016: Inga väsentliga fel har identifierats under 2016. 
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KIFAB i Kalmar AB 
 
Ägardirektiv 
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet och vid behov andra 
offentliga verksamhetslokaler. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet i 
kommunen.  
 
Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och genomföra fastighetsförvärv/försäljningar för att 
på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget. 
 
Under året har vakansgraden i beståndet varit låg och uthyrningsgraden är vid årets utgång mycket hög. Två 
större investeringsprojekt har genomförts varav det ena avser en omfattande ombyggnad av Riskvarnen till 
nya ändamålsenliga kontorslokaler för länsstyrelsen. Det andra investeringsprojektet avser en nybyggnad av 
en tågservicedepå som hyrts ut till landstinget. Ytterligare ett nybyggnadsprojekt om ca 3800m2 
industri/logistiklokaler har startats och kommer att färdigställas under våren 2017. Utöver normala 
hyresgästanpassningar har en lokal med kapacitet upp till ca 40 kontorsarbetsplatser iordningställts till 
eHälsomyndigheten. 
 
 
Avkastningskrav 
I bolaget finns näringspolitiska intressen och tillsammans med dotterbolaget har de framtida utmaningar 
avseende omlokaliseringar i lokaler. Avkastningskravet för KIFAB inklusive dotterbolaget HB Telemarken i 
Kalmar är fastställt till 5 % på totalt kapital och soliditeten till lägst 11 %. Båda kraven uppnås 2016. 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
 
Bolagets ändamål 
Bolaget bedriver fastighetsutveckling och tillhandahållande av verksamhetslokler i enlighet med ägardirektivet. 
Bolaget har ett långsiktigt fokus i linje med de kommunala målen om lokaler för ett mångsidigt utbud av 
verksamheter och bidrar särskilt inom de områden som är viktiga för Kalmar men som övriga aktörer på 
fastighetsmarknaden inte prioriterar. 
All verksamhet som bedrivs i KIFAB i Kalmar AB ligger i linje med ändamålet.   
 
  
De kommunala principerna 
KIFAB i Kalmar AB behandlar alla intressenter lika utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv.  
All uthyrningsverksamhet sker på marknads- och affärsmässiga villkor. Som stöd för bedömning av affärs- 
och marknadsmässighet analyseras olika öppna källor som redovisar utvecklingen av hyresnivåer och andra 
kontraktsvillkor. Bolaget uppvisar god lönsamhet och ökande soliditet och bedöms enligt kommunallagen 
och med nuvarande förutsättningar bedrivas med god ekonomisk hushållning, god avkastning och 
betryggande säkerhet.  
 
 
Bolagets föremål 
Bolaget ska bygga, äga, förvärva, överlåta samt förvalta byggnader och lokaler i Kalmar kommun, liksom 
annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska på begäran av kommunstyrelsen i Kalmar medverka i 
företags- och lokaliseringsfrågor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.  
KIFAB i Kalmar ABs verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen.  
 
 
Den kommunala kompetensen 
KIFAB i Kalmar AB verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa 
bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen. 
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Mål och uppdrag 
KIFAB i Kalmar AB omfattas av den kommunala verksamhetsplanen men har inte tilldelats några specifika 
uppdrag. Styrelsen har i linje med kommunens verksamhetsplan definierat för verksamheten specifika mål av 
vilka åtta stäms av vid utgången 2016. Avstämningen visar att sex av åtta mål har uppnåtts (resultat, soliditet, 
NKI, investeringsomfattning, miljöstatus och energiförbrukning). Två mål har inte uppnåtts: 

1. Vakans om minst 5 % - uppnås för dotterbolaget HB Telemarken i Kalmar men inte för KIFAB i 
Kalmar AB. När pågående nybyggnationsprojekt är klart under våren  
bedöms dock KIFABs vakansläge överstiga 5 %. 

2. Ökande nöjd medarbetarindex – uppnåddes ej vid mätningen hösten 2016. Analys pågår och 
handlingsplan är upprättad. En kombination av hög arbetsbelastning, tunn organisation och mycket 
fokus på operativa frågor är den sannolika orsaken till lägre NMI. 

 
 
Intern kontroll och riskhantering  
 
Omvärldsrisk 

• ”Lehman-krasch” – inget utfall 
• Slopad avdragsrätt för kostnadsräntor – inget utfall 
• Top 3 hyresgäst i speciallokal säger upp kontrakt 

Utfall/kommentar:  
Hyresavtalen med Lnu omförhandlade till tillsvidarekontrakt med 2 års uppsägning vilket ger oss minst denna 
tid som förvarning. Ännu är inget avtal uppsagt vilket indikerar en försening i utflyttningsplanen. En av 
berörda fastigheter är efter utredning nu säkrad som förskola och grundskola i kommunal regi. Intressenter 
finns för de övriga två fastigheterna. 
 
Verksamhetsrisk 

• Felaktig kontering – inget utfall 
• Felaktig utbetalning 

 
Utfall/kommentar:  
När kommunens IT-funktion under våren tecknade nytt avtal med Telia säkerställde man inte att debitering 
enligt det gamla avtalet upphörde. Detta medförde att vi debiterades av två olika Telia-företag för en och 
samma tjänst.  
Dubbelfakturering upptäcktes av KIFABs ekonomichef. På uppmaning från IT betalades båda fakturorna 
och IT skulle sedan se till att kreditering skulle ske på ett korrekt sätt. Denna rättning har efter stort dröjsmål 
och många påstötningar nu fullgjorts. 
  

• Brand – inget utfall 
• Miljöfarligt utsläpp – inget utfall 
• Större försörjningsavbrott – inget utfall 
• Allvarlig väderrelaterad störning 

 
Utfall/kommentar:  
I samband med mer omfattande regnväder har två betydande vattenskador inträffat. Den första berör 
Länsstyrelsen nya lokaler i fastigheten Mjölnaren 4 där ca 240m2 av receptionsområdet har sanerats. Orsaken 
till vattenläckan var ett entreprenörsfel i samband med den större ombyggnationen som ledde till att ett 
invändigt takavvattningsrör släppte i en skarv. Det andra fallet gäller Friskis och Svettis lokaler i fastigheten 
Sutaren 22 vars takavvattning på ett ställe var igensatt av mossa/löv etc. Detta resulterade i att vatten trängde 
in i byggnaden via avluftningar. Orsaken har fastställts till bristfällig skötsel av takbrunnar och tillsynsintervall 
och övriga rutiner har därför setts över. 
 

• Bristande kvalitet/leveranssäkerhet i köpta entreprenader 
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Utfall/Kommentar:  
Under 2016 har två större entreprenader genomförts, båda försenade och med bristfälliga resultat. Trots 
hårdare viteskrav har entreprenörerna i båda fallen misslyckats infria avtalad leveranstid och förväntade 
kvalitetsnivåer med besvärliga och utdragna diskussioner om utfall och avtalstolkning som resultat. Ingen av 
de aktuella entreprenaderna är helt avslutade och rättsliga efterspel kan inte uteslutas.  
 
Legala risker  

• Felaktigt utförd upphandling (LOU) – inget utfall 
• Bristande uppfyllande av tekniska myndighetskrav – inget utfall 

 
 
Kreditrisk 

• Kundrisk nya avtal – inget utfall 
• Kundrisk/obestånd löpande avtal – inget utfall 

 
IT-risk 

• Störningar i IT-drift – inget utfall 
• Störning i uppkoppling av driftövervakning – inget utfall 
• Programhaveri Fastnet – inget utfall 

 
Finansiella risker 

• Bristande finansiering – inget utfall 
• Likviditetsbrist – inget utfall 
• Uteblivna hyresbetalningar – obetydligt utfall 
• Kraftig/snabb räntehöjning – inget utfall 

 
Risker i finansiell rapportering 

 
 

Ev. vidtagna åtgärder:  
Översyn/komplettering av rutiner för tillsyn och underhåll av takavvattningssystem på ”platta” tak. 
 
Förslag på förbättringar: 
Upprätta tillfredställande avtal/överenskommelser mellan kommunbolagsgruppen och IT som klargör ansvar 
och omfattning för levererade tjänster samt hur kvalitetsäkringsarbetet skall utföras. 
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Kalmar Vatten AB  
 
Ägardirektiv 
Kalmar Vatten svarar för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. Vattenförsörjning har 
med extraordinära insatser under årets lyckats säkerställas. Främsta utmaningen har varit att erhålla kapacitet 
för att hjälpa Ölandskommunerna. För att trygga framtida vattenförsörjning har beslut tagits under hösten 
2016 beslut tagits till  för både kort- och långsiktiga investeringar framgent. Under året har också öppnandet 
av nya brunnar forcerats fram, samt kommer nya brunnar att tas i bruk under nästkommande år. Pilotprojekt 
för att kunna höja kapaciteten har initierats, bl.a. återanvända produktionsvattnet från infiltrationsvattenverket 
i Yxneberga. Investeringsbeslut har även tagits att under 2017 bygga ytterligare en vattenreservoar i Skälby. 
För att hantera problematiken med missfärgat vatten (mangan) har ytterligare initiativ initierats. Pilotprojekt 
pågår för att utreda om manganet kan filtreras vid källan samt så har en förstudie inletts för att utreda en 
långsiktig investering om att dra en ny råvattenledning Bottorp-Ljungbyholm-Skälby. Utsläppet av kväve från 
reningsverket ligger på 12,9 mg/l som årsmedelvärde 2016 att jämföra med vårt mål 14 mg/l. Bolagets 
miljötillstånd tillåter 15 mg/1. 
 
 
Avkastningskrav 
För Kalmar Vattens verksamhet finns inget avkastningskrav. 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
Bolagets ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar 
Kalmar kommun enligt lag. 
 
Kalmar kommunfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut till en ny vattenreningsdel samt ny/ombyggnad av 
slamhanteringen som ersätter den befintliga anläggningen. 
 
Kalmar kommun har tagit fram nya bostadsområden på kort tid. Områdena ska försörjas med vatten och 
avlopp och Kalmar Vatten bygger ut va-ledningar till dessa områden (Snurrom, Norra Vimpeltorpet, Södra 
Ljungbyholm m.fl) och för att klara detta har bolaget under 2016 omprioriterat i tidplanerna för planerade va-
arbeten. Vissa va-ledningsarbeten bl a reinvesteringar i ledningsnätet har senarelagt och antal meter sanerade 
ledningar understiger budgeten. 
 
Manganhalten har i råvattnet ökat de senaste 10 åren och styrelsen har anslagit medel för en pilotanläggning 
för Manganavskiljning. All verksamhet som bedrivs i Kalmar Vatten ligger i linje med ändamålet. 
 
De kommunala principerna 
Kalmar Vatten behandlar alla lika, abonnenter, kommunen och övriga intressenter utifrån givna 
förutsättningar och ägardirektiv.  
 
Bolagets verksamhet regleras strikt av lagen om allmänna vattentjänster vilket innebär att verksamheten i 
den taxefinansierade delen ska vara särredovisad och tydlig. Externa intäkter som inte regleras enligt VA-
taxan ex försäljning av vatten till Öland och Torsås, rågasförsäljning, antennplatser, akuta 
spolbilsuppdrag och mottagning av slam från enskilda avlopp bedrivs affärsmässigt.  
 
Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande förutsättningar bedrivas med 
god ekonomisk hushållning och betryggande säkerhet. 
 
Bolagets föremål 
Bolaget ska svara för vatten- och avloppsförsörjning i Kalmar kommun. Bolaget får även bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet. Kalmar Vattens verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i 
bolagsordningen  
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Den kommunala kompetensen 
Kalmar Vatten verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa 
bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där bolaget omfattas av kommunallagen. 
 
 
Mål och uppdrag 
Under 2016 fick en stor del av planerad verksamhet läggas åt sidan för att prioritera hjälp till 
Ölandskommunerna gällande dricksvattenfrågan.  
 
Utfallet meter sanerad ledning; 7000 m mot det uppsatta målet 10000 m. Antal registrerade läckor; 48 st 
mot det uppsatta målet 45 st. Inläckage; drygt 15%. Utsläpp av fosfor; 0,16 mg/l mot det uppsatta målet 
0,25 mg/l. Utsläpp av kväve; 12,9 mg/l som årsmedelvärde att jämföra med målet 14 mg/l. 
(Miljötillstånd tillåter 15 mg/l.)  
 
Under 2016 togs ett inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige att bygga ny vattenreningsdel 
”Kalmarsundsverket”. Planeringen har under hösten intensifierats och projektorganisationen kommer 
växla upp med en del nyanställningar. Arbetet med programhandlingen är i sitt slutskede och 
upphandling inför projekteringsskedet kommer ske under första halvan av 2017. Tillståndsansökan 
enligt miljöbalken är inskickad till Länsstyrelsen för beslut. 
 
Målet med framtidens dricksvattenförsörjning är att den ska vara effektiv, långsiktig, flexibel och säker. 
En förstudie har under hösten 2016 påbörjats för att ta fram de alternativ som finns i regionen och visa 
vilken väg Kalmar Vatten AB ska välja för att uppnå målet. Förstudien ska genom att värdera olika 
risker, teknikval, driftekonomi, investeringskostnad, livslängd och tidplaner komma fram till det bästa 
sättet att säkra Kalmars dricksvattenförsörjning i ett generationsperspektiv (100 år). 
 
Bolagets verksamhet regleras strikt av lagen om allmänna vattentjänster vilket innebär att verksamheten i 
den taxefinansierade delen särredovisas och det eventuella överskottet redovisas som obeskattad reserv i 
bolagets balansräkning.  
 
 
Intern kontroll och riskhantering  
 
Omvärldsrisk 
Torrare klimat och fler kunder – Långsiktig vattenstrategi i Kalmar och i regionen. 
Arbeta aktivt med uppströmsarbetet. Anställt en ny medarbetare som enbart arbetar med denna uppgift. 
 
Verksamhetsrisk,; Större läckor – Saneringar av gamla ledningar. Missfärgat vatten - Manganförekomst i 
ledningsnätet. 
 
Legala risker; Ej följa tillstånd för vatten och avlopp 
 
Kreditrisk; Analyserat kapital och räntebindningstider vid nyupplåning. 
 
IT-risk; Analyserat och riskbedömt IT-störningar 
 
Finansiella risker; Analyserat och riskbedömt finansiella risker 
 
Risker i finansiell rapportering; Analyserat och riskbedömt den finansiella rapporteringen 
 
Den upprättade internkontroll och riskhanteringen har under året analyserats och uppdaterats. Bolaget 
har påbörjat arbetet med att gå igenom de områden som har de största risktalen. Riskanalysen omfattas 
av sekretess. 
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Kalmar Hamn AB  
 
Ägardirektiv 
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla en hamnanläggning samt utföra hamn-, sjöfarts- och 
logistikrelaterade tjänster. Bolaget ska erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt, miljöriktigt och 
tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet. Bolaget har förvaltat och utvecklat hamnen och lastat 
och lossat båtar samt samordnat verksamheterna i linje krav från ägaren, styrelse ,samhällsbyggnadskontoret 
och brandkåren. 
 
Samverkan har skett med andra Hamnar såsom Bergkvara och Oskarshamn samt Degerhamn.  
 
En regional samverkan sker genom Ostkusthamnar samt nationellt genom Svenska Hamnar.  
 
Ek rapportering och risker har identifierats och Kalmar Kommunbolag samt Hamnbolagets styrelse har 
uppmärksammats genom riskanalys. 
 
 
Avkastningskrav 
Rapport med avvikelse p g a strukturförändring till Styrelse och Kalmar Kommunbolag i början av 2016. 
Strukturförändringar påverkar Hamnens volymer och ger högre fasta kostnader per ton då stor del av 
kostnadsmassan är fast. Prognosen ligger i linje med direktivet om 3%. 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
Bolagets ändamål 
Redogörelse för bolagets verksamhet är att med iakttagande av självkostnadsprincip tillhandahålla 
allmännyttig hamnanläggning och logistikrelaterade tjänster. 
  
De kommunala principerna 
Kalmar Hamn AB behandlar alla lika, utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. Affärsmässigheten 
hanterar bolaget genom att fakturera kunderna rörelsekostnaderna för bolagets verksamhet. Kalmar Hamn 
bedriver verksamhet i det egna bolaget, i samverkan med närliggande hamnar tillhandahålls kapacitet i 
lågintensiva perioder. 
 
Kalmar Hamn bedöms bedrivas med god ekonomisk hushållning genom att bolaget klarar de avkastningskrav 
som moderbolaget beslutat om. Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande 
förutsättningar bedrivas med god ekonomisk hushållning och betryggande säkerhet.  
 
Bolagets föremål  
Bolaget skall förvalta Hamnanläggningarna i Kalmar Kommun. Bolaget är skyldigt att utföra uppdrag som 
bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. Kalmar Hamn AB:s 
verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen. 
 
Den kommunala kompetensen  
Kalmar Hamn AB verkar inom det område där kommuner får varar verksamma genom att följa 
bolagsordningen där vi omfattas av kommunallagen. 
 
 
Mål och uppdrag 
Målet att få fler att sluta röka är inte uppnått trots hälsofrämjande åtgärder såsom uppmaning till hälsosamtal, 
statusen är konstant. Fler nyanlända skulle kunna beredas arbete men p g a krav ifrån arbetsledning om 
arbetets farlighet så är detta begränsande. Nödvändigt är också att personal har erforderlig kompetens genom 
dokumenterade behörigheter för ex arbetsfordon.  
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Intern kontroll och riskhantering  
 
Omvärldsrisk 
Har ökat under året, turbulens inom världsekonomin samt EU.  
 
Verksamhetsrisk 
Kontinuerlig utbildning och låg personalomsättning samt arbete med Samverkansgrupp och VLS arbete. 
Incident rapportering är ett riskmoment, dock har Hamnen låg olycksstatistik. 
 
Legala risker  
Kontinuerligt säkerhetsarbete med årliga dykningar av kajer samt försäkringar för verksamhet och styrelse. 
Risker med byggprojekt minimeras med hjälp av projektledning. 
 
Kreditrisk 
Inga kundförluster samt låg riskexponering med ett fåtal stabila kunder. 
 
IT-risk 
Samarbetet med Kalmar kommuns IT avdelning.  
 
Finansiella risker 
Ingen skuldsättning och god soliditet för möjlig finansiering. 
 
Risker i finansiell rapportering 
Kreditrisker och möjlighet till direkta felaktiga bokningar undviks genom val av solida kunder samt hög IT 
säkerhet genom samarbete med Kalmar Energi och Kalmar Kommun. 
 
Ev. förslag på förbättringar: 
Kontinuerlig årlig fortsatt utbildning från Kalmar Kommunbolag. 
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Kalmar Öland Airport AB  
 
Ägardirektiv 
Ägarens direktiv har regelbundet följts upp på såväl operativ ledningsnivå som i bolagets styrelse. 
 
Uppföljningen har i huvudsak fokuserats på möjlig befintlig flyglinjeutveckling, passageraromsättning och 
flygplatsens åtgärder till stärkning av flygaktörernas bärighet och förutsättningar till sund konkurrens och 
optimalt utbud av flygtjänster vid Kalmar Öland Airport.   
 
 
Avkastningskrav 
Kalmar Öland Airport AB faller under kategorin ”Bolag med ett specifikt mål eller intresse” gällande punkten 
avkastningskrav, vilket innebär att bolagen i denna grupp inte har direkta avkastningskrav utan istället 
målstyrning. Där är det de övergripande målen som ska resultera i utveckling av bolagen. Måluppfyllelsen ur 
detta perspektiv är mycket god. 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
 
Bolagets ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip tillhandahålla en flygplats åt i första hand medlemmarna i Kalmar kommun. Bolaget ska 
tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida kommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av 
Sverige samt övriga världen. Kommunikationerna är avgörande för att vidmakthålla och utveckla ett blandat 
och livskraftigt näringsliv samt ge den enskilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, 
kulturer och samhällen. 
 
Under 2016 har fokus varit på fortsatt god säkerhet, utveckling av befintligt trafik till Stockholm samt 
vidareutveckling av chartertrafiken från regionen. Under året tecknades avtal om extern partner för resetjänst. 
Syftet är att utveckla resande i befintligt linjenät och med stort fokus på besökande till regionen. All 
verksamhet som bedrivs i Kalmar Öland ligger i linje med ändamålet.   
 
De kommunala principerna 
Kalmar Öland Airport behandlar alla lika, kunder, ägare, kommunen och övriga intressenter utifrån givna 
förutsättningar och ägardirektiv.  
 
Affärsmässigheten hanterar Kalmar Öland Airport genom att fakturera kunder i enlighet med gällande avtal 
och aktuella priser. LUF gäller vid samtliga upphandlingar. 
 
Kalmar Öland Airport ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med skäl och enligt villkor 
som följer av de krav som uppställs av EU- kommissionen i sitt beslut den 20 december 2011. Bolaget skall i 
samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar 
flygplats. Bolaget skall utveckla flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt 
övriga världen. Kalmar Öland Airport AB ska fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral. 
 
Kalmar Öland Airports verksamhet bedöms bedrivas med god ekonomisk hushållning och i linje med ägarens 
målstyrning samt fastlagd Vision 2025.  
 
Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande förutsättningar bedrivas med god 
ekonomisk hushållning, god måluppfyllnad och betryggande säkerhet.  
 
Bolagets föremål 
Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. 
Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
 
Kalmar Öland Airport verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen.  
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Den kommunala kompetensen 
Kalmar Öland Airport verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att 
följa bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där bolaget omfattas av kommunallagen. För att 
säkerställa att flygplatsverksamheten bedrivs enligt gällande statsstödsregler har flygplatsen erhållit ett uppdrag 
om allmän ekonomisk verksamhet (SGEI) av ägaren. SGEI-uppdraget har varit föremål för notifiering inom 
EU. 
 
Den 2 december 2016 lämnade Eu kommissionen positivt besked när det gäller det SGEI uppdrag som 
ägaren lämnat till Kalmar Öland Airport.  
 
 
Mål och uppdrag 
Allmänt 
Flygplatsen fortsätter att arbeta med delmål och aktiviteter för att nå Vision 2025 ”Den enkla resan”. Stort 
fokus på kundnöjdhet, bilparkering och service för passagerarna. 
 
Trafikutveckling 
Utvecklingen av trafiken till och från Kalmar Öland Airport överträffar målen för 2016 på total nivå. Tyvärr 
upphörde linjen till Berlin efter ett ensidigt beslut av flygbolaget som trafikerade linjen. För att säkerställa 
fortsatt positiv trafikutveckling har Kalmar Öland Airport tecknat ett 5 årigt avtal med GoToNordic för att i 
första hand utveckla antalet besökande till regionen med flyg. 
 
Säkerhet 
Arbete med att minimera riskerna fortsätter. Inga allvariga incidenter uppstod under 2016. 
 
Kundnöjdhet 
Våra kunder visar en fortsatt hög nöjdhet. Under 2016 genomfördes en kundundersökning med fokus på 
resenärerna till Stockholm. 
 
Miljö 
Under 2016 har arbetet med att göra verksamheten fossilfri intensifierats. Inför 2017 har flygplatsen i princip 
ställt om verksamheten till att vara oberoende av fossila bränslen. 
Flygplatsen har inte uppnått målet på 5% iblandning av biobränsle till flygbolagen som väljer att tanka i 
Kalmar. Orsaken till detta är att först i slutat av 2016 träffades övergripande överenskommelser mellan de 
större flygbolagen och Fly Green Fund och att finansieringsfrågan pågår. 
 
Ekonomi 
Målsättningen med en långsiktig finansiering tog ett stort steg framåt när EU-kommissionen den 2 dec 2016 
gav sitt medgivande till att Kalmar Öland Airport nu är notifierad som en verksamhet av allmänt ekonomiskt 
intresse. Detta innebär att flygplatsen fortsättningsvis får ta del av offentlig finansiering. 
 
 
Intern kontroll och riskhantering  
 
Omvärldsrisk 
Kraftig konjunkturnedgång 
För närvarande bedöms risken för en kraftig konjunkturnedgång med vikande passagerarsiffror som låg. 
 
Verksamhetsrisk 
Ett flygbolag till Stockholm ställer in sin trafik 
Genom ett gott samarbete och en ständig dialog med flygbolagen ges de goda förutsättningar att uppnå sina 
passagerarmål på Kalmar Öland Airport. 
 
Brand i vitala utrymmen 
För att förebygga och förhindra brand finns egen brandpersonal, brandlarm och räddningsplan. 
Översvämning källare (apparatrum) 
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Översvämning förebyggs genom vattenlarm i källaren. 
 
Flygplatsens fordon skadar ett flygplan 
Genom utbildning av personalen, anpassade fordon och utrustningar samt försäkringar förebyggs ev olyckor. 
 
Felaktigt hanterad lastning/lossning, säkerhetskontroll som medför haveri eller stor skada 
Välutbildad personal och anpassad utrustning ska förhindra att fel uppstår. Återkommande egenkontroller för 
att verifiera att arbetet utförs på rätt sätt samt försäkringar om något skulle ske. 
 
Legala risker  
Införande av flygskatt 
Beräkningar visar på 5 % nedgång om flygskatten införs i den form som föreslagits. Flygplatsens tillsammans 
med branschen kommer aktivt att arbeta för andra lösningar. 
 
Kreditrisk 
Större kund i konkurs 
Genom god bevakning av kundreskontran samt aktiv inkassohantering förebyggs större kundförluster. 
 
IT-risk 
Tillgänglighet till stödsystem 
Ett SLA med IT-enheten garanterar tillgänglighet till stödsystemen. 
 
Tillgänglighet till operativa system 
För att undvika att operativa system som krävs för flygplatsens öppethållning slutar fungera görs kontinuerligt 
underhåll samt egenkontroll enligt drifthandböcker. 
 
Finansiella risker 
Belåningsgrad och räntekänslighet 
God investeringsplanering säkerställer belåningsgraden och genom lån till fast ränta motverkas 
räntekänslighet. 
 
Risker i finansiell rapportering 
Felaktigheter i redovisning och rapporter 
För att undvika fel finns fungerande interna rutiner och återkommande egenkontroll. 
 
Försämrade avtalsvillkor avseende finansiering av investeringar 
Förhandlingar pågår avseende framtida finansiering av avskrivningar och räntor. 
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Kalmar Science Park AB  
 
Ägardirektiv 
Bolaget Kalmar Science Park uppfyller satt ägardirektiv genom att detta används som utgångspunkt i 
samband med framtagande av verksamhetsplan, mål, inriktning och strategier. På så sätt förverkligas och 
förankras ägarens syfte med bolaget direkt in i styrande dokument som tillämpas på och i verksamheten.  
 
Avkastningskrav 
Kalmar Science Park faller under kategorin ”Bolag med ett specifikt mål eller intresse” gällande punkten 
avkastningskrav, vilket innebär att bolagen i denna grupp inte har direkta avkastningskrav utan istället 
målstyrning. Där är det de övergripande målen som ska resultera i utveckling av bolagen. Måluppfyllelsen ur 
detta perspektiv är mycket god. 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
 
Bolagets ändamål 
Syftet med Kalmar Science Parks verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip medverka till nytänkande och inspiration, i första hand bidra till att Kalmars attraktivitet 
stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer men också regionalt där idéer och innovationer 
skapar utveckling i Kalmar kommun och regionen. Regionalt samarbete förutsätter finansiering enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
För att svara upp till ovanstående, har Kalmar Science Park en inkubator som riktar sig mot innovativa start-
up bolag med idéer som är skalbara och av internationell potential. Utöver detta finns även ett större nätverk 
med etablerade bolag samt ett kluster med inriktning mot e-handel, digitala tjänster och digitala affärer. I 
samtliga sammanhang bedrivs olika typer av aktiviteter i syfte att främja bolagens utveckling och 
innovationsförmåga som i sin tur bidrar till att stärka Kalmars och regionens varumärke. Det regionala 
samarbetet bedrivs och prövas inom ett av Kalmar Science Park ägt EU-projekt kallat RINK under perioden 
2015-2018. Utvärderingen av detta projekt kommer ligga till grund för hur det framtida samarbetet ska ske. 
 
Bolaget anses därmed uppfylla sitt syfte till fullo och all verksamhet som bedrivs inom bolaget ligger i linje 
med ändamålet. 
 
De kommunala principerna 
Kalmar Science Park behandlar alla lika, såväl kommunmedlemmar som övriga intressenter, utifrån givna 
förutsättningar och ägardirektiv. 
 
Bolaget omfattas ej av krav på affärsmässighet och det långsiktiga syftet med verksamheten väger tyngre än 
vinstintresset. Denna avvägning hanteras naturligt i bolaget med tanke på rådande finansieringsupplägg.  
 
Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och bedrivs med nuvarande förutsättningar med god 
ekonomisk hushållning, målfokusering samt en betryggande säkerhet. Bolaget följer också 
självkostnadsprincipen enligt den skyldighet som föreligger.  
 
Tidigare nämnt EU-projekt RINK kan ses som ett undantag från lokaliseringsprincipen, då bolaget via 
projektet bedriver verksamhet som även har anknytning till andra kommuner än Kalmar. Detta i form av att 
deltagande kommuner via projektet kan skicka in potentiella start-up bolag till Kalmar Science Parks 
inkubatorprocess, men där respektive kommun står för uppkomna kostnader i samband med detta enligt avtal.  
 
Bolagets föremål 
Kalmar Science Park bedriver verksamheten i enlighet med det föremål som anges i bolagsordningen. Detta 
innebär att bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas i Kalmar 
kommun, men också för regionala företag. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska 
bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar kommun och i regionen. 
Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön att utveckla idéer och företag. 
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Den kommunala kompetensen 
Kalmar Science Park tillhandahåller via sin verksamhet allmännyttiga tjänster åt medlemmarna i kommunen, 
framförallt inom området innovation och tillväxt. Vidare verkar bolaget inom det kommunala 
kompetensområdet, d.v.s. inom områden där kommuner får vara verksamma. 
 
 
Mål och uppdrag 
I skrivande stund är inte tertial 3 avstämt i form av rapportering i systemet Hypergene, men måluppfyllnaden 
ser mycket god ut överlag. Vidare kommer årets arbete med mål och uppdrag att utvärderas, men detta 
kommer att ske efter årsskiftet varför den utvärderingen inte kan redovisas här. 
 
 
Intern kontroll och riskhantering 
 
Omvärldsrisk 
Regionbildningsfrågan. 
Ovanstående fråga kommer med sannolikhet att påverka verksamhetens upptagningsområde, befintliga 
projektfinansieringsstukturer med mera. Därav är det viktigt att löpande bevaka utvecklingen i frågan samt 
också verksamhetens intressen i denna. Möjligen också ta fram en scenarioanalys. Not: i skrivande stund är 
denna fråga i ett pausat läge, men finns ändå nämnd i riskanalysen.  
 
Verksamhetsrisk 
Lång beslutsgång hos ägarna vid frågor som kräver politiska beslut. 
Verksamhetsspecifika frågor som kräver snabb behandling omfattas av denna risk. Genom aktiv dialog med 
huvudägaren samt framförhållning i planeringen internt minimeras risken något.  
 
Nyckelkompetenser/humankapital försvinner ut från verksamheten. 
Genom att se till att se till att rutiner kopplat till befattning är uppdaterade och att befintlig resurspoolista 
innehållande kontakter viktiga för verksamheten kontinuerligt fylls på, kan verksamheten på ett bättre sätt 
hantera vikten av nyckelpersoner och deras kunskap, kompetens och kontakter/nätverk. 
 
Huvudägarens förståelse för och engagemang i verksamheten. 
Genom att föra en ständig dialog om verksamhetens resultat och utveckling med huvudägaren och Kalmar 
Science Parks styrelse bibehålls dessa aktörers förståelse för och engagemang i verksamheten, vilket är 
avgörande för dess existens.  
 
Legala risker  
Sekretess och ärendehantering 
Genom att följa upprättad rutin kring ärendehantering följs de regler kring sekretess och företagshemligheter 
som är av central betydelse för verksamhetens art.  
 
PUL 
Genom att ta fram en rutin kring användandet av PUL där så ska ske, säkerställer verksamheten att PUL 
efterlevs på korrekt sätt. 
 
Kreditrisk 
(Inga risker i denna kategori bedöms föreligga) 
 
IT-risk 
Förlust av internt CRM-excelark 
En intern projektgrupp kommer att sättas samman för att se över möjligheterna att köpa in ett renodlat CRM-
system för att på ett mer effektivt och säkrare sätt hantera de bolagsuppgifter som i dag sparas i excel. 
Utmaningen ligger i att dels finna ekonomiska medel för detta och dels i att finna ett system som uppfyller 
verksamhetens krav. 
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Finansiella risker 
Ägarens finansiella insats. 
Genom att aktivt presentera resultat till ägaren och styrelsen om vad verksamheten levererar samt dess 
strategiska betydelse när det gäller arbetet med tillväxtbolag såväl nystartade som mer etablerade, ökar 
möjligheten att bibehålla ägarens finansiella insats som är avgörande för verksamhetens existens 
 
Risker i finansiell rapportering 
(Inga risker i denna kategori bedöms föreligga) 
 
Ev. vidtagna åtgärder:  
IT-risk, Förlust av CRM i excel. 
Möte med leverantör av CRM-lösning har genomförts samt kostnadsunderlag för presenterad lösning har 
begärts in.  
 
 
 
Destination Kalmar AB  
 
Ägardirektiv 
Destination Kalmar AB uppfyller de krav som är angivna för verksamheten enligt gällande ägardirektiv. 
Direktiven är utgångspunkt för bolagets verksamhetsplan, mål och strategier. 
 
 
Avkastningskrav 
De kommunala bolagen verkar inom olika regelverk och förutsättningarna att leverera avkastning varierar 
beroende på i vilken marknad de agerar och vilka krav som ställs på verksamheten de bedriver. För 
Destination Kalmar AB finns inga direkta avkastningskrav utan i ägardirektiven finns övergripande mål som 
ska resultera i en utveckling av verksamheten. Bolagets budget godkänns av Kalmar Kommunbolag AB. 
 
Måluppfyllelsen för Destination Kalmar är god. Kalmars besöksnäring har haft en mycket bra utveckling de 
senaste åren. De kommersiella gästnätterna når även i år nya rekordnivåer och för andra året i rad har 
Kalmar röstats fram som Årets sommarstad i Sverige. Kalmar Slotts utveckling är i fas med målen i 
utvecklingsplanen och Kalmars evenemangsutbud har utvecklats på ett mycket bra sätt, inte minst på 
idrottssidan. Ett mål som vi inte anser har kunnat uppnås avser utvecklingen och framtagningen av nya 
utomhusarenor för bl.a. konserter. 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten 
Redogörelse för bolagets verksamhet i förhållande till; 
 
Bolagets ändamål 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 
driva verksamheten för att utveckla besöksmålet Kalmar. Ändamålet med verksamheten är att Kalmar 
kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. 
 
All verksamhet som bedrivs i Destination Kalmar AB ligger i linje med ändamålet. 
 
De kommunala principerna 
Destination Kalmar AB behandlar alla lika, kommunen och övriga intressenter utifrån givna förutsättningar 
och ägardirektiv.  
 
Destination Kalmar AB bedriver verksamheten med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip. 
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Bolagets föremål 
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. 
Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. 
Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet samt driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i 
samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och driva verksamhet på Kalmar Slott. 
 
Den kommunala kompetensen 
Destination Kalmar AB tillhandahåller via sin verksamhet en stark tillväxt inom destinations-utvecklande 
åtgärder som samlat ger Kalmar kommun en ökad attraktivitet såväl mot besökare som invånare att bo, verka 
och leva i. Vidare verkar Destination Kalmar AB inom det område där kommuner får vara verksamma genom 
att följa bolagsordningen, ägardirektiv, statstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen. 
 
 
Mål och uppdrag 
Bolagets mål och uppdrag har uppnåtts med ett undantag; framtagning av nya evenemangsarenor. Under årets 
sista kvartal har dock ett stort arbete inletts gällande en ny utvecklingsplan för kommunen avseende 
besöksnäringen (antagen i fullmäktige 2016-12-19). Detta beslut innebär att destinationen Kalmar går in i en 
utvecklingsfas både vad gäller besöksnäringen och infrastrukturen. En affärsplan ska tas fram och nya mål och 
strategier ska arbetas fram under första halvåret 2017 med utgångspunkt från utvecklingsplanen. 
En särskilt viktig del i verksamheten är att vårda och utveckla relationen med Destination Kalmars 
näringslivspartners, både befintliga och nya. Näringslivets medverkande är en förutsättning för den fortsatta 
utvecklingen av destinationen.  
 
 
Intern kontroll och riskhantering 
Identifierade risker och utfall redovisas per aktuell riskkategori. Dessa risker och åtgärder återfinns i den 
riskanalys som bolagets styrelse fastställde 2015-12-01. Enligt den interna kontrollplanen (fastställd av 
styrelsen 2015-12-01) är det kontrollmoment verksamhetsrisk 2.2 (som avser bemanning-personal) som ska 
följas upp av ledningsgruppen via en rapport om uppföljning av kontrollmoment. Denna rapport ligger till 
grund för denna rapport vid sidan av den fastställda riskanalysen.  
 
Omvärldsrisk: 
Ledningsgruppen har identifierat följande risker: Valutaförändringar som påverkar köpkraft och intresse för 
Kalmar hos utländska besökare. Ny/ombyggnation i Ölandshamnen som påverkar tillgänglighet och trivsel 
avseende turistbyrå, gästhamn och ställplatser, vilket medför risk för minskade intäkter, i synnerhet om 
kapaciteten reduceras. Kris/krig/oroligheter i världen driver människor på flykt, vilket påverkar kapaciteten 
på boendeanläggningar som t.ex. görs om till flyktinganläggningar. Ledningsgruppen anser att det är viktigt 
att vara medveten om dessa risker och anpassa budgetering och verksamhet utifrån rådande omständigheter. 
 
Verksamhetsrisk 
Ledningsgruppen har identifierat följande risker: Verksamheten kan inte bedrivas enligt plan om 
nyckelpersoner i bolaget avslutar sin anställning eller är frånvarande en längre tid, se rapport av 
kontrollmoment samt vidtagna åtgärder och förbättringsförslag nedan. Minskat förtroende för bolaget 
medför en risk för minskad investeringsvilja, vilket i sin tur innebär att verksamheten inte kan bedrivas enligt 
plan. Kan motverkas av tydliga uppdrags- och arbetsbeskrivningar samt mål och strategier, vilka förankras 
hos personalen. Även ström-och nätverksavbrott ses som en risk då detta påverkar möjlighet att ta betalt av 
kunder och bedriva verksamheten i stort då bolaget saknar strömförsörjningsbackup. Att nyttja batteridrivna 
betalningsterminaler med mobilnätverk samt manuell kassahantering, samt tryckt informationsmaterial för 
att informera kunden är lösningar som gör att verksamheten kan bedrivas vidare temporärt. 
 
Legala risker  
Ledningsgruppen har identifierat följande risker: Lagstiftning kan påverka verksamheten t.ex. i form av 
minskade intäkter. För att motverka detta är det viktigt att bolaget håller sig uppdaterat om nya lagar och 
prejudicerade fall via branschorganisationer och Kalmar kommunbolag. 
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Kreditrisk 
Ledningsgruppen har identifierat följande risker: Leverantörer som inte uppfyller ingångna avtal gör att 
projektet/aktiviteten blir dyrare än planerat. Detta kan förhindras i viss mån via kontroll av leverantörer 
automatiskt av företaget Inyett. 
 
IT-risk 
Se verksamhetsrisker ang. ström- och nätverksavbrott. 
 
Finansiella risker 
Ledningsgruppen har identifierat följande risker: Kundfakturor som ej blir gjorda mot avtalsparter, uteblivna 
kundbetalningar, partners avhopp, vilka alla påverkar likviditeten till det sämre, vilket i sin tur medför 
problem att utföra betalningar enligt plan. För att minimera riskerna har nya rutiner arbetats fram för att 
underlätta kundfakturering i ekonomisystemet, förbättra fakturaunderlag, avstämning av inbetalningar 
månadsvis samt påminnelse- och inkassorutiner. Dessutom är en person tillsvidareanställd för att hantera 
och sälja in partneravtal.  
 
Risker i finansiell rapportering 
Ledningsgruppen har identifierat följande risker: Felaktig kostnadskontering, felaktiga/dubbla 
leverantörsbetalningar, bristande avstämningar samt felaktiga löner. Detta kan leda till merarbete och 
likviditetspåverkan samt att uppföljningen inte stämmer mot budget. Åtgärder har vidtagits bl.a. förbättrat 
rutiner vid månadsuppföljning, översyn av kontoplanen samt bättre rutiner mellan bolaget och lönekontoret 
på kommunen.  
 
Resultat av kontroll: (gäller verksamhetsrisk 2.2 Bemanning – personal) 
Ledningen har säkerställt via medarbetarsamtal vad den befintliga kompetensnivån är samt vilket behov av 
kompetensutveckling som finns. Ledningen har även haft dialog om vilket behov som krävs av den anställda 
för att kunna uppfylla uppsatta mål och följa de strategier som finns. Ledning och anställda är överens om 
att kraven på administration från kommunbolagskoncern och Kalmar kommun har ökat. Ett attraktivt 
Kalmar attraherar fler arrangörer (evenemang och idrottsturism) då bolaget arbetat framgångsrikt med detta. 
I takt med att antalet arrangörer blir fler samt att kraven från arrangörer kräver större resurser i form av 
samordning och support, skapar detta en ohållbar situation för de anställda. För att ta tillvara och 
kommunicera allt som händer samt tillgodose ökade krav från besökare avseende tillgänglighet via sociala 
medier, krävs det att personal ansvarar för bolagets sociala kanaler dygnet runt via jourschema. Målet 
angående ett levande och öppet slott, året, runt ställer höga krav på kompetent personal med kännedom om 
slottets verksamhet och dess antikvariska värde.  
 
Resultatet av kontrollen visar att delar av kompetensen är fördelad på mer än en person men också att det 
finns funktioner där detta inte är möjligt, vilket påverkar sårbarheten. En konstant hög arbetsbelastning ökar 
dessutom sårbarheten. Lönesituationen för flertalet anställda håller inte konkurrenskraftiga lönenivåer. 
 
Vidtagna åtgärder för att skapa förbättringar: Ledningen har påbörjat planering av önskade utbildningar och 
kurser för 2016-2017. En dialog förs med kommunbolaget och styrelse för att skapa mer resurser till de 
funktioner och ansvarsområden där behovet är störst utöver en hållbar löneutveckling för att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga löner. 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Ekonomirapport 2017 - efter februari 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2017 – efter februari månad.  

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av 
ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport 
per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och samman- 
fattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2017 är 55,0 miljoner kronor. I denna första rapport 
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att 
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande 
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
kommunens ekonomi.   
 
Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse för justering av 
kommunbidraget till gymnasieförbundet med -1,4 miljoner kronor.  
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med  
4,8 miljoner kronor med anledning av att budgeterad hyreskostnad för KIFAB 
Arena inte är aktuell under året.   
 
Socialnämnden beräknar negativ avvikelse, för utebliven helårseffekt, med 
anledning av försenad övergång till entreprenaddrift av verksamheten för 
personlig assistans med -7,0 miljoner kronor. 
 
För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2017 kommer att 
bedrivas inom budgetram. 
 
Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2017 
ökar skatteintäkterna med 5,6 miljoner kronor. 
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För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 10,0 miljoner 
kronor. 
 
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 
67,0 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 12,0 miljoner kronor. 
 
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 25,6 miljoner kronor efter 
februari månad.  
 
 
 
Urban Sparre  
ekonomichef  
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 
efter februari 2017 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av den ekonomiska 
uppföljningen efter februari 2017. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter februari uppgår till 8,8 % jämfört mot 
riktvärdet 16,7 %. Det är ännu för tidigt på året för att dra några slutsatser om 
väsentliga avvikelser i kommunledningskontorets verksamheter varmed 
prognosen är ett resultat i nivå med budget. Möjliga avvikelser kommenteras i 
bilagd månadsuppföljning. Gymnasieverksamheten som kommunstyrelsen 
också ansvarar för prognostiserar ett underskott på 1400 tkr beroende att 
antalet 16-19-åringar är fler än budgeterat. 
 
 
 
Åsa Bejvall  
Controller  
 
 
 
Bilaga 
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per februari 2017 
 



Kommunstyrelsen 

1 
 

Prognos driftsredovisning  
Prognos februari 
 
Driftsredovisning 2017 
tkr Budget Prognos Skillnad 

Verksamhet       

Administration och stöd 115 435 115 435 0 

Infrastruktur och skydd 13 600 13 600 0 

Näringsliv och arbetsmarknad 74 101 74 101 0 

Politisk verksamhet 12 992 12 992 0 

Gymnasieskola 271 880 273 280 -1 400 

Summa 488 008 489 408 -1 400 
 
Prognosen efter februari månad 2017 visar inte på några avvikelser i förhållande till budget förutom 
avseende gymnasieverksamheten. Det är förtidigt på året för att med säkerhet kunna redovisa några 
skillnader förutom denna. Vid genomgång av utfallet per februari för kommunledningskontorets 
verksamheter har några avvikande poster identifierats, både högre kostnader och högre intäkter. 
Förbrukningen efter februari uppgår till 8,8% mot riktpunkten 16,7%. Det finns i dagsläget inget som 
tyder på att de högre kostnaderna inte kommer att mötas av andra lägre kostnader eller högre intäkter.  
 

Administration och stöd 
Verksamhetens kostnader består till stor del av personalkostnader vilket påverkas av vakanser, hur stor del 
är dock för tidigt att säga. IT-kostnaderna bedöms bli högre än budgeterat liksom kostnaderna för 
utveckling av ny extern webbsida men andra kostnader kommer att bli lägre än budgeterat. Bidraget från 
Migrationsverket för personer med uppehållstillstånd förväntas bli högre än beräknat. Det är dock svårt 
att förutse kostnaderna inom denna verksamhet eftersom dessa beror på hur många flyktingar kommunen 
tar emot. Migrationsverket fattade i mars beslut om att sänka ersättningen för ensamkommande barn 
vilket kommer ha stor påverkan på överförmyndarverksamhetens kostnader.  

Infrastruktur och skydd 
Inom verksamheten ingår brandkåren som under mars månad kommer att flytta till den nya 
brandstationen. I samband med flytt uppstår alltid extra kostnader vilket i dagsläget är svåra att bedöma. 
Brandkårens intäkter från sin utbildningsverksamhet är också osäkra liksom intäkterna från försäljning av 
exploateringsområden. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Fonden för forskning och utveckling har tidigare år inte förbrukats vilket bidragit till verksamhetens 
överskott. Om fonden kommer att förbrukas i år är högst osäkert. I övrigt beror utfallet till stor del på hur 
många personer som börjar studera vuxenutbildning och hur många som arbetsförmedlingen anvisar till 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Politisk verksamhet 
Verksamheten består till största delen av politiska arvoden och det finns inget som tyder på några 
avvikelser mot budget inom denna del. 

Gymnasieskola 
Utfallet är beroende av antalet 16-19-åringar som studerar på gymnasieskolan i förhållande till antalet som 
det budgeterades för. För 2017 blev antalet fler varmed ett underskott på 1 400 tkr prognostiseras för 
verksamheten.  



Kalmar Kommunbolag AB 
 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 21 mars 2017 
 
 
§ 28 Kalmarhem AB:s köp av andel i Törneby solcellspark  

Handlingar 
Tjänsteskrivelse samt utdrag ur Kalmarhem AB´s protokoll fört vid styrelsemöte 
den 15 mars 2017. 
 
Överläggning 
Ola Johansson informerar om att Kalmarhem avser att teckna 
avtal för 1/60 andel i Törneby solcellspark. Kostnaden för inköp av 1 andel är 
ca 550 000 kronor med en återbetalningstid om 20 år. 
 
Enligt Kalmarhem AB:s bolagsordning får bolaget inte förvärva aktier, bilda 
dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges 
medgivande. 
 
Beslut 
Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB godkänner Kalmarhem AB:s beslut och 
lämnar ärendet vidare till Kalmar kommun. 
 

 
 
 
Sekreterare Maria Björkman 
 
 
 
Justerat Anders Andersson   Dzenita Abaza 
 ordförande 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Björkman 



 

 
 
 

 
 Datum  
  2017-03-16  
 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Kalmarhem AB:s köp av andel i Törneby solcellspark 
 

Förslag till beslut  
Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB godkänner Kalmarhem AB:s beslut och 
lämnar ärendet vidare till Kalmar kommun. 
 

Bakgrund 
Kalmar Öland Airport har tecknat ett arrendeavtal med Kalmar Energi om 
etablering av solcellspark på flygplatsområdet. Kalmarhem avser att teckna 
avtal för 1/60 andel i Törneby solcellspark. Kostnaden för inköp av 1 andel är 
ca 550 000 kronor med en återbetalningstid om 20 år.  
 
Enligt Kalmarhem AB:s bolagsordning får bolaget inte förvärva aktier, bilda 
dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges 
medgivande. 
 
 
 
 
Ola Johansson   Britt Johansson 
Kalmar Kommunbolag AB   Kalmarhem AB 
 
 
 
 
Bilaga 
Protokollsutdrag samt information till beslutsärende om godkännande av 
Kalmarhem AB:s köp av andel i Törneby solcellspark. 
 
 



Kalmarhem AB 
 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 mars 2017 
 
 
§ 23  Förvärv av andelar i Törneby solcellspark 

BC informerade om den planerade solcellsanläggningen Törneby Solcellspark som Kalmar 
Energi uppför och säljer andelar i. En direktägarandel på 50kW (effekt) som ger en 
förväntad produktion av 50 MWh per år kostar 550 tkr. Med dagens skatteregler och 
elpriser ger investeringen en avkastning på 4- 6 % och en payback på ca 20 år på 
investeringen. Ledningsgruppen föreslår att Kalmarhem AB köper en andel för 550 tkr 
samt betalar medlemsinsats till driftföreningen, främst av den anledningen att solparken 
bidrar till att ytterligare hållbar el produceras och därmed fasar ut smutsig el ur elsystemet.  
Ärendet kräver att beslut tas i kommunfullmäktige. 
 
Beslut: Att förvärva en andel i Törneby solcellspark för 550 tkr. I samband med förvärvet 
av solcellsparken kommer en medlemsinstats med 10 tkr att erläggas till driftföreningen 
Törneby solpark drift ekonomisk förening. Ärendet tas upp i Kalmar kommunbolags 
styrelse den 21 mars 2017 och i kommunfullmäktige den 27 mars 2017. Styrelsen beslöt 
även att förklara denna paragraf för omedelbart justerad. 

 
 

 
 
 
Sekreterare Martina Holm 
 
 
 
Justerat Roger Holmberg  Per Dahl 
 Ordförande  Ledamot 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Martina Holm 
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Kommunfullmäktige 

 
 

Ändring i bolagsordningar för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i bolagsordningarna 
för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i 
Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Science 
Park AB samt Destination Kalmar AB. 

Bakgrund 
Med anledning av ändrade regler i kommunallagen och LOU har SKL tagit 
fram underlag och mallar som stöd för utformning av bolagsordningar i 
kommunala företag. Översyn av bolagsordningarna för Kalmar Kommunbolag 
AB och de majoritetsägda dotterbolagen har skett. Efter samråd med SKL 
föreslås att paragraferna förköpsrätt och hembud tas bort ur de helägda 
bolagens bolagsordningar. I ett helägt bolag bestämmer ägaren själv om aktier 
ska säljas, men har bolaget flera ägare är det däremot viktigt att man tar 
ställning till frågan om begränsningar i rätten att överlåta aktier. I Kalmar 
Science Parks bolagsordning kvarstår därför paragraferna med ett förslag om 
förtydligande i hembudet. 
 
I övrigt föreslås ett förtydligande i paragrafen om fullmäktiges rätt att ta 
ställning avseende att bolagen inte heller får förvärva andelar utan 
kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
 
Jonas Sverkén Maria Björkman 
kanslichef Ekonomichef 
 Kalmar Kommunbolag AB 
 
 
Bilagor 
Bolagsordningar 
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Bolagsordning för Kalmar Kommunbolag AB 
 

 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Kalmar Kommunbolag AB. 
 

 
§ 2 Säte 

 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag. Bolaget ska 
utveckla samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande 
koncerngemensamma frågor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas 
av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. Vidare har bolaget till 
föremål för sin verksamhet att efter särskilt uppdrag av kommunen genomföra 
näringslivsbefrämjande projekt. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal  
likställighets- och självkostnadsprincip uppnå en samordning och ett utvecklat samarbete 
mellan bolagen i koncernen för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Vidare ska 
bolaget genom näringslivsprojekten främja sysselsättningen i kommunen. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå 
fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor och högst 
hundrasextio miljoner (160.000.000) kronor.   
 
 
 



  
  

§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 8.000 aktier och högst 32.000 aktier.  
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av 
bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kalmar 
kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och 
senast två (2) veckor före stämman. 
 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling. 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 
  



  
  

8. Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b)dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
    

 
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 14 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgärder.  
 
 
§ 15  Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet som 
bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
 
§ 16 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och 
sekretesslagen.  
 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan  godkännande av kommunfullmäktige i Kalmar 
kommun. 
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Bolagsordning för Destination Kalmar AB 
 
 
§ 1 Firma 

 
 Bolagets firma är Destination Kalmar AB. 
 

 
§ 2 Säte 

 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
 
   
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar 
som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt utveckla 
idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet samt 
driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i samverkan med Statens 
Fastighetsverk ansvara för och driva verksamhet på Kalmar Slott.  
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Kalmar. Ändamålet 
med verksamheten är att Kalmar kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och 
vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå 
fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon fem hundratusen (1.500.000) kronor och 
högst sex miljoner (6.000.000) kronor. 
 

  



  
  

§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 300 aktier och högst 1 200 aktier.  
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter. Av dessa ska två (2) företräda näringslivet i 
Kalmar. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får 
av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före 
stämman. 
 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport; 
  



  
  

8. Beslut om 
 a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den  fastställda  
        balansräkningen, 
 c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 d)    annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
        bolagsordningen; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
 

    
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 14 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den löpande 
förvaltningen.  

 
 

§ 15  Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen 
anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte 
förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa 
förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till 
styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan 
ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 
anmälan. 
 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 
dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt 
fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen 
och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala 
förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 



  
  

 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om 
förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan 
enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan 
väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till 
stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de 
begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
§ 16 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva – övergått till ny ägare ska aktien genast 
av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om 
villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de 
villkor som förvärvaren ställer för inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen 
om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier 
än erbjudandet omfattar. 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken 
med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 
dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt 
fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det 
pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska 
betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket 
framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli 
registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 
sammanhängande rättigheter för aktien. 
 

  



  
  

§ 175  Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet 
som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
 
§ 186 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- 
och sekretesslagen.  
 
 
§ 197 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan  godkännande av kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun. 

 
 

 



 
 
 

 
Bolagsordning för Kalmar Vatten AB 
 
 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Kalmar Vatten AB. 

 
 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
 
 

§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska svara för vatten- och avloppsförsörjning i Kalmar kommun. Bolaget får 
även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar 
myndighetsutövning – åvilar Kalmar kommun enligt lag.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller 
ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tre miljoner (3.000.000) kronor och högst tolv 
miljoner (12.000.000) kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier 

 
I bolaget ska finnas lägst 600 aktier och högst 2 400 aktier.  
  



 
 

 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.   
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn 
får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade 
revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före 
stämman. 

 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 

 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling. 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport;  



 
 
 

8. Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 

 
 

§ 13 Räkenskapsår 
 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 14 Firmateckning  

 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den löpande 
förvaltningen.  

 
 

§ 15  Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen 
anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte 
förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg 
genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna 
en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa 
förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till 
styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om 
dagen för anmälan. 
 
  



 
 

 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska 
jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna 
köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under 
normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset 
blev bestämt. 
 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan 
om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att 
förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående 
förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos 
bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för 
dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till 
stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de 
begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
 
§ 16 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva – övergått till ny ägare ska aktien 
genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla 
uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för 
aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till 
styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken 
med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske 
ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. 
 
 
 
 



 
 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara 
det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet 
ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan 
om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli 
registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 
sammanhängande rättigheter för aktien. 
 
 
§ 175  Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet 
som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
 
§ 186 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 
för allämnna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i 
offentlighets- och sekretesslagen.  
 
 
§ 197 Ändring av bolagsordning 

 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun. 

 
 

 



 

 
 
 

Bolagsordning för Kalmar Hamn AB 
 
 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Kalmar Hamn AB. 

 
 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
   
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska utveckla, driva och förvalta hamnanläggningen i Kalmar kommun samt 
samverka med närliggande hamnar. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip tillhandahålla en allmännyttig hamnanläggning samt utföra hamn-, 
sjöfarts-, och logistikrelaterade tjänster i första hand i Kalmar kommun.  
 
Vid överkapacitet eller vid regional samverkan för effektivare resursutnyttjande medges 
verksamhetsutövning utanför kommunen. Verksamheten får ske i begränsad omfattning 
och ska vara anknytande till hamnverksamheten i Kalmar. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 

 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas. 
 

 Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå 
fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 

 
 
  



§ 6 Kommunstyrelsens medgivande 
 
Bolaget får inte köpa eller sälja fastigheter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och 
tillbyggnader för mer än 200 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 
utan godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.  
 
 
§ 7 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tre miljoner kronor (3 000 000) och högst tolv 
miljoner kronor (12 000 000). 
 
 
§ 8 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.  
 
 
§ 9 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter. Av dessa ska två (2) ledamöter företräda 
näringslivets kunder i Kalmar hamn. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den  årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats  
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  
För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara 
auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som  
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) 
och senast två (2) veckor före stämman. 



§ 13 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och  
 lekmannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

 a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den  fastställda    
        balansräkningen, 
 c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 d)    annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller     
        bolagsordningen; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
 lekmannarevisorerna med suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
 
    
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 15 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgärder.  
 
 
§ 16  Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen 
anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte 
förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa 
förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till 
styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar.  



 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan 
ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 
anmälan. 
 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 
dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt 
fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen 
och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala 
förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 
 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om 
förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan 
enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan 
talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En 
sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till 
stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de 
begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
§ 17 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva – övergått till ny ägare ska aktien genast 
av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om 
villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de 
villkor som förvärvaren ställer för inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen 
om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier 
än erbjudandet omfattar. 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken 
med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 
dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt 
fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det 
pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska 
betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 
 



Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket 
framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli 
registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 
sammanhängande rättigheter för aktien. 
 
 
§ 186  Kommunstyrelsens rätt till information 

 
 Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
 I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet 
som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

  
 
§ 197 Offentlighetsprincipen 
 

 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- 
och sekretesslagen.  
 
 
§ 2018 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kalmar 
kommun. 
 
 
 
 



 
 

  
  

 
Bolagsordning för Kalmar Science Park AB 

 
  

§ 1 Firma 
 

 Bolagets firma är Kalmar Science Park AB. 
 
 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
   
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas i 
Kalmar kommun, men också för regionala företag. I nära samarbete med 
näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en 
utvecklingspartner för nya företag i Kalmar kommun och i regionen. Bolaget ska 
erbjuda verktygen och miljön att utveckla idéer och företag. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- 
och självkostnadsprincip medverka till nytänkande och inspiration, i första hand 
bidra till att Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra 
kunskapsintensiva miljöer men också regionalt där idéer och innovationer skapar 
utveckling i Kalmar kommun och regionen. Regionalt samarbete förutsätter 
finansiering enligt självkostnadsprincipen. 
  
Likvideras bolaget, ska av dess behållna tillgångar ett belopp motsvarande tillskjutet 
kapital utbetalas till aktieägarna samt återstoden tillfalla Kalmar kommun mot att 
kommunen övertar ansvaret för av bolaget ingångna förbindelser. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet 
eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 

 
  



 
 

  
  

 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra 
miljoner (4.000.000) kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.  
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter. Av dessa ska två (2) ledamöter  företräda 
näringslivet i Kalmar. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För 
revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara 
auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor 
före stämman. 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till 
behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

 a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den   
        fastställda balansräkningen, 
 c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 d)    annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
        bolagsordningen; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
 

    
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 14 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den 
löpande förvaltningen. 
 

 
§ 15  Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem 
den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg 
genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska 
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd 
postadress med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen 
framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för  



 
 

  
  

 
 
 
anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte 
utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift 
om dagen för anmälan. 
 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske 
ska jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna 
köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning 
under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att 
priset blev bestämt. 
 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i 
frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att 
förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående 
förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta 
hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med 
uppgift för dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit 
till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de 
begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
§ 16 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva oavsett fångets art – övergått till 
ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. 
Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och 
den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för 
inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till 
styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
  



 
 

  
  

 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktie-
boken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan 
ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara 
det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. 
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan 
om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att 
bli registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 
sammanhängande rättigheter för aktien. 
 
 
§ 17  Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den 
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
 
§ 18 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 
för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i 
offentlighets- och sekretesslagen.   
 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan  godkännande av kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun. 



 
 
 
Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB 
 
 
§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 

 
 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
  
Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta 
Kalmar flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och 
självkostnadsprincip tillhandahålla en flygplats åt i första hand medlemmarna i Kalmar 
kommun. Bolaget ska tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida kommunikationer 
mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Kommunikationerna 
är avgörande för att vidmakthålla och utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv samt ge 
den enskilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, kulturer och 
samhällen. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå 
fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
§ 6 Kommunstyrelsens medgivande 
 
Bolaget får köpa eller sälja fastigheter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och 
tillbyggnader upp till 100 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan 
godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.  
 

  



  
  

§ 7 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2.000.000) kronor och högst åtta miljoner 
(8.000.000) kronor. 
 

 
§ 8 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 400 aktier och högst 1.600 aktier.  
 
 
§ 9 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av nio  (9) ledamöter. Av dessa ska två (2)  ledamöter företräda 
näringslivet.   
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av 
bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kalmar 
kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. 
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  



  
  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den  fastställda 

balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 15 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den löpande 
förvaltningen. 
 
 
§ 16 Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen 
anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte 
förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med anmodan 
till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 
inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. 
Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska 
genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 
 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 
dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt fördelas 
bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 



  
  

Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och 
i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. 
Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 
 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om 
förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 
4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts 
ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska 
genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, 
har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som 
följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
§ 17 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva – övergått till ny ägare ska aktien genast av 
förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för 
äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som 
förvärvaren ställer för inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om 
hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar 
begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två 
månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte 
utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktie-boken med 
uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem 
emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera 
aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt 
lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris 
som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom 
en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket 
framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli 
registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande 
rättigheter för aktien. 
 
 

  



  
  

§ 186 Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet som 
bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
 
§ 197 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och 
sekretesslagen.  
 
 
§ 2018Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan  godkännande av kommunfullmäktige i Kalmar 
kommun. 
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Bolagsordning för Kalmarhem AB 
 
 
§ 1 Firma 

 
 Bolagets firma är Kalmarhem AB. 

 
 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
   
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska bygga, äga, överlåta, förvalta bostäder och andra lokaler i Kalmar 
kommun, liksom annan därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.  

 
Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda 
bostaden”. Med den goda bostaden avses att ge människor, oavsett inkomst, 
bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra 
miljöer och till rimliga kostnader. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet 
eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
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§ 6 Kommunstyrelsens medgivande 
 
Bolaget får köpa eller sälja fastigheter upp till 300 gånger prisbasbeloppet, uppföra 
nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader upp till 500 gånger 
prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kalmar. 
 
 
§ 7 Aktiekapital 
 
 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fem miljoner (5.000.000) kronor och högst 
tjugo miljoner (20.000.000) kronor.  
 
 
§ 8 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 200 aktier.  

 
 

§ 9 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För 
revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara 
auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor 
före stämman. 
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§ 13 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till 
behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

 a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den   
        fastställda balansräkningen, 
 c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 d)    annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
        bolagsordningen; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
 

   
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 15 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den 
löpande förvaltningen. 
 
 
§ 16  Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem 
den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg 
genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska 
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd 
postadress med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen 
framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för 
anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte 
utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
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Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift 
om dagen för anmälan. 
 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske 
ska jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna 
köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning 
under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att 
priset blev bestämt. 
 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i 
frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att 
förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående 
förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta 
hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med 
uppgift för dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit 
till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de 
begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
§ 17 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva – övergått till ny ägare ska aktien 
genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även 
innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som 
lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till 
styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, 
verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 
aktierna först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt 
lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt 
motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. 
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Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i 
frågan om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att 
bli registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 
sammanhängande rättigheter för aktien. 
 
 
§ 186  Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den 
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig  
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
 
 
§ 197 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i 
offentlighets- och sekretesslagen.  
 
 
§ 2018 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan  godkännande av kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun. 
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Bolagsordning för KIFAB i Kalmar AB 
 
 
§ 1 Firma 

 
 Bolagets firma är KIFAB i Kalmar AB. 
 

 
§ 2 Säte 

 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 
 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget ska bygga, äga, förvärva, överlåta samt förvalta byggnader lokaler i Kalmar 
kommun, liksom annan därmed förenlig verksamhet. 
  
Bolaget ska på begäran av kommunstyrelsen i Kalmar medverka i företags- och 
lokaliseringsfrågor. 
 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal 
likställighetsprincip medverka till att utveckla och stärka näringslivet genom att 
tillhandahålla lokaler för näringsliv och utbildning.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. 
 
Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller 
ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande. 
 
 
§ 6 Kommunstyrelsens medgivande 
 
Bolaget får köpa eller sälja fastigheter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och 
tillbyggnader upp till 300 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 
utan godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.  
 
 
  



                                                                                                                                     

 

 

 

 
§ 7 Aktiekapital 
 
 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst 
fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.  
 
 
§ 8 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 1.000 aktier och högst 4.000 aktier.  
 
 
§ 9 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För 
revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara 
auktoriserade revisorer. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. 
 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före 
stämman. 
 
  



                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två protokolljusterare 
5. Godkännande av dagordning;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

 a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
 b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den     
        fastställda balansräkningen, 
 c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  d)    annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
        bolagsordningen; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 
 
   
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 15 Firmateckning  
 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den 
löpande förvaltningen.  
 
 
§ 16  Förköpsrätt 
 
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem 
den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som han eller hon ställer upp för förköp. 
 
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg 
genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna 
en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress  



                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
med anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa 
förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till 
styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om 
dagen för anmälan. 
 
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske 
ska jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna 
köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under 
normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset 
blev bestämt. 
 
Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan 
om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att 
förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående 
förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos 
bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift 
för dagen för anmälan. 
 
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit 
till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de 
begränsningar som följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen. 
 
 
§ 17 Hembud  
 
Har aktie – genom annat fång än köp, byte, gåva – övergått till ny ägare ska aktien 
genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla 
uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för 
aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en 
underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till 
styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 



                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken 
med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan 
ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara 
det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. 
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan 
om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att 
bli registrerad för aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed 
sammanhängande rättigheter för aktien. 
 
 
§ 186  Kommunstyrelsens rätt till information 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den 
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
 
§ 197 Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 
för allämnna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i 
offentlighets- och sekretesslagen.  
 
 
§ 2018 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan  godkännande av kommunfullmäktige i 
Kalmar kommun. 
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Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 10 i de lokala ordningsföreskrifterna 
för Kalmar kommun till följande: 
”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt 
kartbilaga 1, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker 
och i samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats. 
 
Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet och Slottet (markerade med 
linjemönster i bilaga 1) får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent inte 
förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och 
nykterhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i § 11 i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till följande: 
”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i 
bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd. ” 

Bakgrund 
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun återfinns bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i kommunen skall upprätthållas. Före-
skrifterna har sin grund i ordningslagen. Föreskrifterna reviderades senast den 
20 december 2010. 
 
I de lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot 
ambulerande försäljning (§ 11). I de nuvarande föreskrifterna kräver 
ambulerande försäljning polismyndighetens tillstånd på Kvarnholmen, vid 
Slottet samt på Unionsgatan och del av Spikgatan.  
 
För att främja den allmänna ordningen i samband med att Kalmar växer och 
att allt fler människor rör sig i de centrala delarna av staden föreslås att 
föreskrifterna för ambulerande försäljning revideras. 
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Områdena där polismyndighetens tillstånd krävs för ambulerande försäljning 
föreslås förändras. Nytt utökat område där polismyndighetens tillstånd krävs 
föreslås omfatta områdena kring Fredriksskans och vidare söderut i områdena 
öster om Systraströmmen, vidare genom Stadsparken, Kalmarsundsparken och 
vidare ner till badet vid Långviken. Områdena är specificerade i nya bilagor 2, 3 
och 4 till revideringen av ordningsföreskrifterna. 
 
Servicenämnden beslutade den 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att 
uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende § 10 Förtäring av alkohol 
och § 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
den 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden därför att man ville att 
även områdena där förtäring av alkohol på offentlig plats inte är tillåtet skulle 
ses över samt att stadgan skulle möjliggöra för undantag när platsen är upp-
låten för annat ändamål. 
 
Efter återremiss har en arbetsgrupp samlats bestående av Margareta Ekeroth 
socialförvaltningen, Benny Wennberg serviceförvaltningen, Stefan Larsson 
serviceförvaltningen, Åke Andersson Destination Kalmar, Lotta Petersson 
Polisen och Ulrick Hultman kommunledningskontoret som sett över och 
uppdaterat områdena där förtäring av alkohol på offentlig plats inte är tillåtet. 
Stadgan har kompletterats med att omfatta även andra jästa alkoholdrycker 
med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent samt förtydligats med 
möjligheten till undantag vid annan villkorad upplåtelse av den offentliga 
platsen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i december 2016 om ett tillägg att 
inom markerade områden på Kattrumpan, Rävspelet, Stadsparken och Slottet 
får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 volymprocent inte förtäras om förtäringen föranleder 
olägenhet i fråga om ordning och nykterhet. 
 
Efter ytterligare diskussioner har tillägget avseende stadsparken tagits bort och 
tillägget omfattar nu Kattrumpan, Rävspelet och Slottet enligt de streckade 
områdena i bilaga 1. 
 
 
 
 
Ulrick Hultman   
verksamhetsutvecklare   
 
 
 
Bilagor 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter inkl. kartor. 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2016. 
 
 



 

 
 
  
 

      
 
 

 

 
 

Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun 
 
Antagna av kommunfullmäktige den 30 oktober 1995, § 135. Tillägg till § 11 beslutat av 
kommunfullmäktige den 22 februari 1999, § 24. Tillägg till § 16 beslutat av kommun-
fullmäktige den 25 oktober 1999, § 216. Tillägg till § 11 beslutat av kommunfullmäktige den 
18 juni 2001, § 131. Tillägg till § 10 beslutat av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 
§ 146 samt den 29 maj 2006, § 120. Ändring i § 16 beslutad av kommunfullmäktige den  
30 november 2009, § 164, ändring i § 13 den 1 nov 2010, § 143 och ändring i § 14 den  
20 december 2010, § 189. 
 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
§ 1 
 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i  
3 kap ordningslagen. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Kalmar kommun skall upprätthållas. 
 
§ 2 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt  
1 kap 2 § första stycket punkterna 1 - 4 i ordningslagen, om det inte anges annat i dessa 
föreskrifter. 
 
Bestämmelsen i § 16 gäller också på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln. 
 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 
§ andra stycket ordningslagen, följande områden och anläggningar jämställas med offentlig 
plats: 
1. Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna 

a)  anläggningar för utomhusidrott 
b)  anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, campingplatser, naturisbanor, 

motionsspår, vandringsleder, småbåtshamnar 
c)  strövområdena Stensö, Tallhagen, Svinö, Värsnäs och Skälby. 

 
2. Begravningsplatser. 
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Lastning av varor m.m. 
 
§ 4 
 
Den som ansvarar för lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m. ska göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill 
eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar 
och utrymningsvägar blockeras. Räddningstjänstens arbete får inte heller hindras. 
 
Gatuarbete, schaktning, grävning m.m. 
 
§ 5 
 
Den som ansvarar för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande arbete skall se till att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 
 
Containrar 
 
§ 6 
 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på offentlig plats, är skyldig 
att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefon-
nummer. 
 
Det skall också finnas godkända reflexer på containern. 
 
Markiser, flaggor, skyltar och banderoller 
 
§ 7 
 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 
än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 5 meter. Markiser får inte skymma vägmärke 
eller trafiksignal. 
 
För att sätta upp banderoller krävs tillstånd av polismyndigheten. 
 
Affischering 
 
§ 8 
 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
husväggar, träd, vägbroar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller annat, som är avsett för detta. 
Det krävs inte heller tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 
på den egna rörelsens byggnad och som avser affärsverksamhet som bedrivs i den. 
 
Högtalarutsändning 
 
§ 9 
 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap till personer på offentliga platser får inte ske 
genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
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Förtäring av alkohol 
 
§ 10 
 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats på Kvarnholmen, i Sylvanderparken, 
i Stadsparken, vid Slottet, vid Rävspelet, vid Restaurang Sandra, vid Folkets Park, vid 
Palace, vid Corehouse samt i och vid kvarteret Giraffen, annat än i samband med tillåten 
utskänkning av sådana drycker. Områdenas avgränsning framgår av bifogade kartor, bilagorna 1, 
2, 2 B och 2C.  
 
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 
2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än 
i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan villkorad 
upplåtelse av offentlig plats. 
 
Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet och Slottet (markerade med linjemönster i bilaga 1) 
får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som 
överstiger 2,25 volymprocent inte förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om 
ordning och nykterhet. 
 
Ambulerande försäljning 
 
§ 11 
 
För ambulerande försäljning på offentlig plats på Kvarnholmen och vid Slottet samt på 
Unionsgatan och del av Spikgatan krävs polismyndighetens tillstånd. Områdenas 
avgränsning framgår av bifogade kartor, bilagorna 3 - 5. 
 
För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3 och 
4 krävs polismyndighetens tillstånd.  
 
Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter och välgörenhets- och 
demonstrationsmärken. 
 
Ambulerande försäljning är sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt och i obetydlig omfattning 
tar offentlig plats i anspråk och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
 
Camping 
 
§ 12 
 
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta ändamål och 
under de tider på året som kommunen bestämt. 
 
Hundar 
 
§ 13 
Hundens ägare, den som mottagit en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i § 14. Det som sägs i denna paragraf 
gäller inte för assistanshundar (ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för person 
med funktionsnedsättning) eller för polishund i tjänst. 
 
§ 14 
Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar, i anslutning till och på motionsspår inom 
Kalmar kommun samt på offentlig plats inom Kvarnholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och 
Bremerlyckan. 
 
Avföring som hundar lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp. 
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Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 
 
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller på kommunens lekplatser. Under tiden 1 maj - 31 
augusti får hundar inte heller vistas på allmänna badplatser. 
 
Hund, som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot denna paragraf, får 
omhändertas av polisen. 
 
Ridning 
 
§ 15 
 
Ridning får inte ske på kommunens motionsspår, vandringsleder, badplatser, parker och 
anläggningar för utomhusidrott och inte heller inom strövområdet Stensö (söder om Stensö kanal) 
om inte detta särskilt medgivits av kommunen. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
§ 16 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten. Det är dock 
alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Länssjukhuset. 
 
På påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 
påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten, med undantag 
för Larmtorget och Stortorget. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare 
bostadsbyggnad än 25 meter. 
 
Överträdelse av föreskrift 
 
§ 17 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
                                                      --------------- 
 
Övergångsbestämmelser 
 
Dessa föreskrifter skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1996. 
 
Av kommunfullmäktige den 22 januari 1999, § 24, beslutat tillägg till § 11 ska gälla fr.o.m.  
den 1 april 1999. 
 
Av kommunfullmäktige den 25 oktober 1999, § 216, beslutat tillägg till § 16 ska gälla fr.o.m. 
den 1 december 1999. 
 
Av kommunfullmäktige den 18 juni 2001, § 131, beslutat tillägg till § 11 ska gälla fr.o.m. den  
1augusti 2001. 
 
Av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 146, beslutat tillägg till § 10 ska gälla fr.o.m. 
den 1 januari 2005. 
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Av kommunfullmäktige den 29 maj 2006, § 120, beslutat tillägg till § 10 ska gälla fr.o.m. den 1 juni 
2006. 
 
Av kommunfullmäktige den 30 november 2009, § 164 beslutad lydelse av § 16 ska gälla fr.o.m.  
den 21 december 2009. 
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De tidigare områdena
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 november 2016 
 

§ 122 

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för 
Kalmar kommun 

Dnr SFN 2016/0204 

Handlingar 

Serviceförvaltningens skrivelse 2016-10-18 inklusive bilagor 

Bakgrund 

Servicenämnden beslutade 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att 
uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende § 10 Förtäring av alkohol 
och § 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden därför att man ville att 
även områdena där förtäring av alkohol på offentlig plats inte är tillåtet skulle 
ses över samt att stadgan skulle möjliggöra för undantag när platsen är 
upplåten för annat ändamål. 

I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun återfinns bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i kommunen skall upprätthållas. 
Föreskrifterna har sin grund i ordningslagen. Föreskrifterna reviderades senast 
den 20 december 2010. 

I de lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot 
ambulerande försäljning (§11). I de nuvarande föreskrifterna kräver 
ambulerande försäljning polismyndighetens tillstånd på Kvarnholmen, vid 
Slottet samt på Unionsgatan och del av Spikgatan. 

För att främja den allmänna ordningen i samband med att Kalmar växer och 
att allt fler människor rör sig i de centrala delarna av staden föreslås att 
föreskrifterna för ambulerande försäljning revideras. 

Områdena där polismyndighetens tillstånd krävs för ambulerande försäljning 
föreslås utökas. Nytt utökat område där polismyndighetens tillstånd krävs 
föreslås omfatta områdena kring Fredriksskans och vidare söderut i områdena 
öster om Systraströmmen, vidare genom Stadsparken, Kalmarsundsparken och 
vidare ner till badet vid Långviken. Områdena är specificerade i nya bilagor 2, 3 
och 4 till revideringen av ordningsföreskrifterna. 

Efter återremiss har en arbetsgrupp samlats bestående av Margareta Ekeroth 
socialförvaltningen, Benny Wennberg serviceförvaltningen, Stefan Larsson 
serviceförvaltningen, Åke Andersson Destination Kalmar, Lotta Petersson 
Polisen och Ulrick Hultman kommunledningskontoret som sett över och 
uppdaterat områdena där förtäring av alkohol på offentlig plats inte är tillåtet. 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2016-10-26 

 

 

De tidigare bilagorna 1, 2, 2B och 2C är därför ersatta med en ny bilaga nr 1 till 
den föreslagna revideringen av ordningsföreskrifterna. Stadgan har 
kompletterats med att omfatta även andra jästa alkoholdrycker med en 
alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent samt förtydligats med 
möjligheten till undantag vid annan villkorat upplåtelse av den offentliga 
platsen. 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Kajsa Hedin (M) yrkar bifall till revideringen av texten men yrkar avslag 
på förslaget att utöka områdena avseende tillstånd för ambulerande 
försäljning samt förtäring av alkohol. Områdena ska vara samma som 
tidigare men nya kartor bör upprättas för tydligheten och kopplingen 
till texten. 

 
2. Ingemar Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill besluta 
enligt förvaltningens förslag eller Kajsa Hedins förslag. Han finner att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 10 i de lokala ordningsföreskrifterna 
för Kalmar kommun till ”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte 
förtäras på offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband 
med tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan villkorad 
upplåtelse av offentlig plats.”  

Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i § 11 i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till ”För ambulerande försäljning 
på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs 
polismyndighetens tillstånd. ” 

Reservation 

Ledamöterna från M och L reserverar sig mot beslutet till förmån för Kajsa 
Hedins förslag. 
 
 

Sekreterare 

Anna Sandstedt 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2016-10-26 

 

 

Justeras 

 
Ingemar Einarsson Lasse Karlsson 
ordförande  
 









 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax   │helen.tornvall@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Helen Törnvall 2017-03-01 KS 2016/0671 
   

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, 
Teknikern 2 och Operatören 1 i Fjölebro etapp 4, 
Lindsdal 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 
 

- köpekontrakt gällande Teknikern 1 mellan Kalmar kommun 
och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en 
köpeskilling om 2 375 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 
- köpekontrakt gällande Teknikern 2 mellan Kalmar kommun 

och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en 
köpeskilling om 5 137 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 
- köpekontrakt gällande Operatören 1 mellan Kalmar 

kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-8207) 
för en köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 

Bakgrund 
Ny detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter, Fjölebro etapp 4, 
norra delen har tagits fram och vann laga kraft 2016-02-24. Kommunen bjöd i 
januari 2017 in byggherrar att delta i en riktad markanvisning för fastigheterna 
Teknikern 1, Teknikern 2 samt Operatören 1. Markanvisningen pågick mellan 
9 januari och 10 februari 2017.  
 
För markanvisningen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och 
utvärderingskriterier. Grundkriterierna, ett fullständigt förslag inlämnat i rätt tid 
samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod samarbetspartner 
(ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att fullfölja ingångna avtal 
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och påbörjade projekt), skulle vara uppfyllda för att byggherrens förslag skulle 
utvärderas. Utvärderingskriterierna var köpeskillingens storlek samt gestaltning. 
 
Totalt lämnades fem förslag in. Urvalsgruppen, som bestod av tjänstemän från 
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet och 
samhällsbyggnadskontoret, gick igenom de förslag som inlämnats och har 
sedan gjort en samlad bedömning utifrån utvärderingskriterierna ovan.  
 
Bedömning 
Ditt nya hem i Mellansverige AB föreslås få köpa alla 3 områdena. Bidraget 
innehåller 22 bostäder i bostadsrättsform och där varje lägenhet är 112 m2. 
Totalt har Teknikern 1, Teknikern 2 och Operatören 1 en areal på 6 312 m2 
och ger en total intäkt på 10 612 000 kr. 
 
Vid bedömningen av de inskickade bidragen vägde anbudspris och gestaltning 
in. Eftersom gestaltningen inte skilde sig så mycket åt mellan bidragen så blev 
anbudspriset avgörande. 
 
Ditt nya hem i Mellansverige AB 
Företaget är ett helägt projektbolag till West Side Holding AB och har sitt 
kontor i Örebro. Inom varumärket Svenska Radhusgruppen har de byggt ca 
500 radhus ibland annat Göteborg, Örebro och Helsingborg. De har även 
förvärvat och ombildat ett 100-tal hyreslägenheter. Historiskt sett så är de 
projekt de utför i snitt projekt med 30-50 radhus och då vanligvis i 
bostadsrättsform. Oftast är deras största kundkrets barnfamiljer som vill 
bosätta sig i en bostadsrätt.  
 
 
 
Helen Törnvall   
Exploateringsingenjör   
 
 
 
Bilagor 

- Karta 
- Köpekontrakt Teknikern 1, inklusive bilagor (karta, 

fastighetsutdrag, bidrag utan bilagor) 
- Köpekontrakt Teknikern 2, inklusive bilagor (karta, 

fastighetsutdrag, bidrag utan bilagor) 
- Köpekontrakt Operatören 1, inklusive bilagor (karta, 

fastighetsutdrag, bidrag utan bilagor) 
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Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson 2017-03-06 KS 2016/0222 
50088 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och 
Björnbäret 1, Snurrom 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 
1 i Snurrom, enligt kommunledningskontorets förslag till Värsnäs Park AB 
(org.nr: 559061-4656) för en köpeskilling om 11 608 000 kr för Tranbäret 1 
och 9 639 200 kr för Björnbäret 1.  

Bakgrund 
Värsnäs Park AB är ett helägt dotterbolag till Boet Bostad AB som tidigare har 
en markreservation på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom. 
 
Värsnäs Park AB har för avsikt att på Tranbäret 1 uppföra totalt 210 stycken 
hyresrätter i sju stycken flerbostadshus, samt en fristående lokal för 
centrumändamål på cirka 73 m2 BTA. Fastighetens areal är 12 788 m2. Priset 
för marken är 800 kr/m2 BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA för bostäder 
14 437 m2 och BTA för lokal 73,3 m2. Vid ytterligare byggnation ska 
tilläggsköpeskilling erläggas, uppräkning med KPI. 
 
Värsnäs Park AB har för avsikt att på Björnbäret 1 uppföra totalt 176 stycken 
hyresrätter i fem stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 10 883 m2. Priset 
för marken är 800 kr/m2 BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA för bostäder 
12 049 m2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, 
uppräkning med KPI.  
 
Josefine Robertsson  
Exploateringsingenjör, kommunledningskontoret  
 
 
Bilaga: 
Karta och köpekontrakt för Tranbäret 1 
Karta och köpekontrakt för Björnbäret 1 
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Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax   │Patrik.Ihrman@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Patrik Ihrman 2017-03-21 KS 2017/0305 
50084 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Försäljning av tomtmark för småhus på del av 
fastigheten Berga 10:2, område söder om 
Svensknabbevägen, i Berga 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna marköverlåtelseavtal med 
Humana Hus Svensknabben AB (org nr 556972-5459). 
 
Kommunledningskontoret får sälja tio tomter för småhus på del av fastigheten 
Berga 10:2, område söder om Svensknabbevägen, till Humana Hus 
Svensknabben AB (org nr 556972-5459) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. 
totalt 7 500 000 kronor exkl. anläggningsavgift för vatten- och avlopp. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av 
fastigheten Berga 10:2, område söder om Svensknabbevägen, för Arvidsson 
Möller Humana Hus i Kalmar AB. 
 
Området är en vidareutveckling av det genomförda planprogrammet för Berga 
Strandpark vars syfte var att bl.a. föreslå möjliga lägen för ny bostads-
bebyggelse. För reservationsområdet har ny detaljplan tagits fram. Planen har 
vunnit laga kraft genom att Mark-och Miljööverdomstolen ej beviljat 
prövningstillstånd för den överklagade nya detaljplanen. 
 
Bolaget har medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa 
bostäder på tidigare obebyggd mark söder om Svensknabbevägen. Planen ger 
möjlighet att bygga tio nya enbostadshus med tillhörande garage i en våning 
samt område för återvinningsstation och parkering. Ett bullerskydd i väster 
utmed Tallhagsvägen ska byggas av kommunen. I planen ingår även ett område 
för att färdigställa den nybyggda gång- och cykelvägen utmed Svensknabbe-
vägens norra sida och ett naturmarksområde öster om den planerade 
nybebyggelsen. Bebyggelsen uppförs i tre kvarter. Tomtarealen beräknas bli ca 
400 m2 per tomt. Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. 
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Då bolaget utför och bekostar åtgärder på kvartersmark såsom entrégator och 
vändplan, uppfyllning, samt får ökade drift- och underhållskostnader per tomt 
har tomtpriset justerats ned med 250 000 kronor. Ersättningen kommer att 
erläggas i samband med bolagets förvärv av fastigheterna. 
 
Marköverlåtelseavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att 
regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning 
m.m. 
 
 
 
 
Patrik Ihrman 
markingenjör, kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor Översiktskarta 
 Detaljplanekarta 
 Illustration till detaljplan 
 Illustration av Humana Hus Svensknabben AB 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson 2017-03-21 KS 2017/0299 
50088 

 
 

Kommunstyrelsen 
 

Markreservation för Eriksson och Ahlqvist AB 
på del av fastigheten Dörby 7:7, Smedby 
tågstation 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Dörby 7:7, enligt 
kommunledningskontorets förslag, för Eriksson och Ahlqvist AB, org.nr: 
556795-0786.   
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 juni 2017.  

Bakgrund 
Eriksson och Ahlqvist AB har visat intresse för del av fastigheten Dörby 7:7 
intill tågstationen i Smedby. Eriksson och Ahlqvist AB vill på platsen uppföra 
ca 13 stycken flerbostadshus i tre våningar med blandad upplåtelseform. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 juni 2017. Innan den löper ut 
ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering. Området för markreservationen är ca 19 000 kvadratmeter och är 
markerat på bifogad karta.  
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick det här området prioritering nr 17. Detaljplanen beställs av 
kommunledningskontoret.   
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör, kommunledningskontoret 
 
 
Bilaga: 
Karta 
Situationsplan 
Fasadritning 
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Kartskiss tillhörande markreservation för Eriksson & Ahlqvist AB
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Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax   │helen.tornvall@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Helen Törnvall 2017-03-08 KS 2017/0220 
   

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Revidering av Regler för tomtkön i Kalmar 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderade Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 19 december 2011 Regler för tomtkön i 
Kalmar kommun. Sedan dess har det visat sig att dessa regler inte är så tydliga 
som önskas då de i flera fall har tolkats på annat sätt än kommunens avsikt. 
Med anledning av detta har regelverket gåtts igenom och språkliga förändringar 
har gjorts för att tydliggöra reglerna och minska risken för feltolkningar. 
 
Ändringar och kompletteringar  
  
§1  
Ändrat rubrik. Text ”rad/kedjehus” borttagen då tomtkön inte används för att 
förmedla dessa. 
 
§2 
Förtydligat att hanteringen av tomtkön sker via det digitala tomtkösystemet. 
 
§3 
Förtydligat att medlem har ansvaret att hålla alla kontaktuppgifter aktuella och 
att dessa även ska meddelas kommunledningskontoret. 
 
§4 
Förtydligat att avgift tas ut vid anmälan och därefter årsavgift vid varje nytt 
kalenderår. 
 
§5 
Förtydligat när avregistrering sker. 
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§6 
Ändrat rubrik. Förtydligat att all information rörande nya områden skickas ut 
till medlem i första hand via epost och andra hand brev samt att information 
om enskild tomt läggs ut på kommunens webbplats. 
 
§7 
Ändrat rubrik. Förtydligat hur intressent anmäler intresse för enskild tomt. 
Text om köparens ekonomiska förutsättningar samt köparens godkännande av 
villkor förtydligat och flyttat till §8. 
 
§8 
Ny text om köparens ekonomiska förutsättningar samt köparens godkännande 
av villkor. Text om exploateringsavtal borttagen. 
 
§9 
Ny text att kommunstyrelsens ordförande kan medge förtur. 
 
§10 
Ändrat rubrik. 
 
 
 
 
 
Helen Törnvall   
exploateringsingenjör, kommunledningskontoret   
 
 
 
Bilaga 
Reviderad version av Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
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Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2011, § 252. 
Reviderade av kommunstyrelsen den xx april 2017, § xx. 
 
1. Syfte 
Syftet med tomtkön är att förmedla kommunens tomter för villor. 
 
2. Huvudman 
Huvudman för kommunens tomtkö är kommunstyrelsen. Hantering av tomtkön via 
det digitala tomtkösystemet sköts av kommunledningskontoret. 
 
3. Registrering 
Den som vill bli medlem i tomtkön registrerar sig i tomtkösystemet via kommunens 
webbplats. I tomtkön godkänns endast personer som fyllt 18 år. Gifta eller samman-
boende får inte registreras i mer än ett namn. Platsen i tomtkön får inte överlåtas till 
annan. 
 
Den som registrerat sig i tomtkön ska hålla sina kontaktuppgifter aktuella på sin per-
sonliga sida i tomtkösystemet samt meddela eventuella ändringar till kommunled-
ningskontoret.  
 
4. Avgift 
Kalmar kommun tar ut en avgift för medlemskapet i tomtkön. Avgiften betalas till 
kommunledningskontoret. Vid registrering i tomtkön debiteras en avgift om 500 kro-
nor, vilket sker oberoende av när registreringen sker under året. När nytt kalenderår 
infaller faktureras en årsavgift om 400 kronor. 
 
5. Avregistrering 
Avregistrering sker när medlem i tomtkön accepterat erbjuden tomt och har tillträtt 
fastigheten, när avgift inte betalats i tid eller när information avseende tomtkön inte 
når medlem och posten därför returneras till kommunledningskontoret. 
 
6. Information till medlem i tomtkön 
Kommunledningskontoret skickar ut information avseende tomtkön till medlem i 
första hand via e-post och i andra hand via brev. Information om varje enskild tomt 
läggs ut på kommunens webbplats. 
 
7. Intresseanmälan och tilldelning av tomt 
Intresseanmälan av ledig tomt sker via medlemmens personliga sida i tomtkösystemet. 
Tilldelning av tomt görs efter turordning i tomtkön. 
 
8. Försäljning av tomt 
Kommunledningskontoret ansvarar för försäljning av Kalmar kommuns villatomter. 
 
I samband med att köpekontrakt undertecknas intygar köparen att det finns ekono-
miska förutsättningar för köp och byggprojekt. Likaså godkänner köparen de före-
skrifter och villkor som gäller för respektive tomt. 
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9. Förtur 
Om synnerliga skäl föreligger kan kommunstyrelsens ordförande medge förtur till 
tomt. 
 
10. Komplettering av eller avsteg från reglerna 
Komplettering eller avsteg från regelverket beslutas i kommunstyrelsen. Beslut om 
förändrad avgift fattas av kommunfullmäktige. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 







 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
   2017-03-23 KS 2017/0307 
   

 
 
Kommunstyrelsen 

 

Kommungemensam dokumenthanteringsplan, 
reviderad 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till gallringsfrister.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och får enligt ar-
kivreglemetet besluta om gallring vad gäller kommungemensamma allmänna 
handlingar. Uppdatering sker årligen och görs i samarbete med kommunens 
förvaltningar. 

Gallringsfrister 
• Vikariatsförordnande/överenskommelse för kortare tid än sex månader 

(som beslutas enligt s.k. ställningsfullmakt) – G=2 år  
• Övrig utbildning, kursintyg – GIA 
• Samtycke fotografier på Internet – GIA 
• Mobilavtal – GIA 
• Statsbidrag – ansökan och beslut (med rekvisition) G=10 år. 

 
Vid en uppdatering tillkommer alltid bevarandevärda handlingar, för oss som 
myndighet, av rättsäkerhetsskäl och/eller ur ett forskningshänseende. Därför är 
det av stor vikt att arkivansvariga, arkivredogörare och ansvariga handläggare 
använder sig av den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen vid 
arkivering och gallring av sina allmänna handlingar. 
 
 
 
Marie Johansson   
Kommunarkivarie   
 
Bilaga 
Kommungemensam dokumenthanteringsplan 
 
 
 GIA=gallras vid inaktualitet 



 
 

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK 
  
Fastställt av Dokumentansvarig Datum 
Kommunstyrelsen Marie Johansson 2017-03-23 1 (44) 

 
 

 

Kommungemensam dokumenthanteringsplan  
Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas 
upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. 
Utgångspunkten för att en handlingstyp ska kvalificera sig för att ingå i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är att minst tre förvaltningar 
hanterar de handlingar som upptas. Alla handlingstyper förekommer inte i alla förvaltningar. Vissa handlingstyper skickas vidare inom kommunen och i de fall 
så anvisas det i anmärkningsfältet vart de skickas och hanteras av den mottagande förvaltningen samt ska upptas i den egna dokumenthanteringsplanen. 
Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras men det framgår inte alltid i planen eftersom det är innehållet i 
handlingen som avgör om den måste registreras eller inte. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 att förvaltningarna får gallra diarieförda pappershandlingar efter skanning till dokument- och 
ärendehanteringssystemet Public 360. Från gallring undantas handlingar där underskrift krävs pga. krav i lagstiftningen, omfattande handlingar och om 
handlingens format inte lämpar sig för skanning. Då det ser olika ut på förvaltningarna vilka handlingstyper som diarieförs så kan det i förekomma att det står 
papper/digitalt vilket betyder att antingen finns den i pappersform eller digitalt. När det gäller handlingar vi måste bevara i pappersform pga. av lagstiftning så 
kan de även finnas digitalt i Public 360, men kommer handlingar i pappersform överföras till arkivmyndigheten så ska den digitala handlingen gallras alternativt 
överföras till en arkivmodul eftersom den då skickats över en myndighetsgräns. Har handlingen överförts till kommunarkivet så sköts utlämnandet därifrån. 
För mer information se dokumentet ”Gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360” i vår 
gemensamma verksamhetshandbok.  
 

Uppdateringar 
Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen ska liksom planen för den egna förvaltningen fortlöpande revideras. Ansvaret för detta ligger på 
respektive myndighet men förändringar, uppdateringar, namnbyten på dokument och förslag på gallringsfrister för kommungemensamma handlingar 
meddelas kommunarkivarien. Kommunarkivarien ansvarar för att den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen ändras utifrån det som 
inkommit från myndigheterna och att nya gallringsfrister tas upp till beslut i kommunstyrelsen.   



 2 (44) 
 
 
Läsanvisning 
Bevaras/Gallras: B= Handlingen ska bevaras och lämnas till kommunarkivet som regel 5 år för pappershandlingar. Om det enbart står B betyder det att om 
den finns digitalt så bevaras den där och om den enbart finns i pappersformat så lämnas den till kommunarkivet efter 5 år. G=Handlingen får gallras efter den 
tid som anges i dokumenthanteringsplanen. GIA=Handlingen får gallras vid inaktualitet och då bestämmer ansvarig handläggare när handlingen inte är aktuell 
längre eller så anges gallringsfristen i anmärkningsfältet som är till för kommentarer och förtydliganden om hantering, gallring och bevarande. Gallringsfristen 
gäller oavsett om handlingen är på papper eller digital. De anvisningar som ges i fälten media/beskrivning, förvaringsplats och sortering ska läsas som 
rekommendationer och förslag till hantering och det förekommer också att det inte ges något förslag till hantering för vissa handlingstyper t.ex. för de 
handlingar som man upprättar men skickar vidare för hantering till en annan myndighet inom kommunen. Förkortningen pnr i fältet för sortering anger att 
handlingarna kan sorteras i personnummerordning.  
 

Personalhandlingar 
Personalhandlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras av respektive förvaltning. Om handlingen ska till KL-kontoret 
personalenheten för förvaring i personalakt så räcker det att notera i diariet var den förvaras. För utförligare beskrivning av hantering se 
verksamhetshandboken ”Hantering och förvaring av personalhandlingar i Kalmar kommuns samlade verksamhet”. 
 

Projekt 
Delen för projekthandlingar utgår från de handlingar som uppstår utifrån den framtagna projektmodellen i vår gemensamma verksamhetshandbok. Delen för 
EU-projekt utgår från Kalmar kommun som projektledare och ansvarar för dokumenthantering och revision inom projektet. Myndigheterna 
(nämnden/styrelsen) måste själva ta reda på vilka regler som gäller just för dem. Handlingar som ska bevaras och där man väljer att ha dem i projektpärmar 
och inte i diariet lämnas de till kommunarkivet tidigast 10 år efter programperiodens/projektets slut, när de inte längre behövs för en eventuell revision. 
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Allmän administration 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

02.12 Nämndadministration mm      

 Protokoll      
 Protokoll från nämnd/styrelse och utskott Papper Närarkiv Kronologisk B=5 år Nämndens protokoll binds in med 

register/innehållsförteckning. 
 Justeringsanslag - - - - Till Kl-kontoret kansli- och 

omvärldsenheten.  
 Bilagor till protokollen Digital Diariet 

 
 

Diariekod B Om hänvisning i protokollen finns 
bilagorna endast digitalt.  

 Föredragningslistor, dagordningar och 
kallelser  

Digital Diariet Diariekod G=2år  

 Delegationsförteckningar/originallistor över 
anmälda delegationsbeslut 

Digital Diariet 
 

Diariekod B Om inte hänvisning till ärendet anges 
direkt i protokollet.  

 Nämndens anmälnings- och 
kännedomsärenden  

Digital Diariet Diariekod G=2 år  

 Närvarolistor Papper/digital Närarkiv/G: Kronologisk G=2 år Kan anges i protokollet. G=10 år om 
underlag för arvode.  

 Protokoll från central och lokal 
samverkansgrupp 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  

 Förhandlingsprotokoll  Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper (förvaltningsledning) 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningens genomgång 

Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Kronologisk B=5 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
enhets- och arbetsplatsmöten, 
personalmöten, informationsmöten o d 
interna verksamhetsmöten 

Digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Om de inte innehåller beslut eller 
unik information av direkt betydelse 
för verksamheten. 

 
Diarieföring/registrering 

     

 Diarieförda handlingar Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år Pappershandlingar som bifogas som 
pdf i Public 360 får efter kontroll 
gallras vid inaktualitet om inte 
lagstiftningen kräver att de bevaras. 
Diarieförda handlingar bevaras om 
det inte finns gallringsbeslut för 
specificerade diarieförda handlingar i 
våra dokumenthanteringsplaner.  

01.01 Dokumenthantering/Arkivering      
 Beskrivning av en myndighets allmänna 

handlingar/arkivbeskrivning 
Digital Verksamhets

-handbok 
Kronologisk B Ingår i verksamhetshandboken. 

 Dokumenthanteringsplan Digital Diariet/ 
Verksamhets
-handbok 

Diariekod/ 
kronologisk 

B Om nämndbeslut för gallring annars 
uppdateras kontinuerligt och ingår i 
verksamhetshandboken.  

 Gallringsbeslut Digital Diariet Diariekod B Om beslut tas om gallring för 
enskilda handlingstyper. 
Tjänsteskrivelse. 

 Gallringslistor Papper/digital G:/närarkiv Kronologisk B=5 år Om sådana upprättas. 
 

Generellt verksamhetsanknutna 
handlingar 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Avtal  Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B/B=5 
år 

Ärendebundna. Beroende på 
lagstiftning kan de behöva bevaras i 
originalformat/pappersform för att 
styrka ett legalt förhållande/bevis.  

 Avtal, rutinmässiga t.ex. leasing av 
kopiatorer, städ m.m. 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G  Gallras 2 år efter avtalstidens utgång.  

 Checklista – IT och telefoni - - - - Till serviceförvaltningen IT-enheten. 
Vid ny-, om- eller tillbyggnad också 
till projektledaren på 
serviceförvaltningen som ansvarar för 
att elkonsulten får checklistan. 

 Egenproducerat informationsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år  

 Enkäter (egna)sammanställningar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år  

 Enkäter (egna), svar och andra underlag  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA  Efter sammanställning. 

 Enkäter, kartläggning o d (med svar) Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år Inte egna. Bevaras om av betydelse 
för verksamheten annars. 

 Enkäter, kundundersökningar etc. (med 
svar) 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

GIA Inte egna. Om ringa betydelse för 
verksamheten.  

 E-post eller meddelanden via SMS eller 
andra meddelanden i text och bild, 
röstbrevlåda, telefonsvarare och 
motsvarande av tillfällig eller ringa betydelse 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Övrig E-post eller meddelanden via SMS 
eller andra meddelanden i text och bild, 
röstbrevlåda, telefonsvarare och 
motsvarande av vikt som tillför ärende 
sakuppgift  

Digital/papper Ansvarig 
handläggare/ 
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

Se 
anmärkn
ing 

Gallras efter utdrag på 
papper/tjänsteanteckning/överföring 
till dokument- och 
ärendehanteringssystem. E-post 
måste infogas i 
ärendehanteringssystemet i word för 
digitalt bevarande i standardiserat 
format.  

 Fotografier, filmer, video, ljudband, CD o d 
som dokumenterar den egna verksamheten  

Digital/analog Ansvarig 
handläggare 

Objekt B=5 år  

 Fotografier, filmer, video, ljudband, CD o d 
framtagna för till exempel intern 
information och utbildning 

Digital/analog Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/objekt 

GIA  

 Fotosamlingar och bildarkiv, digitala och 
analoga  

Digital/analog Ansvarig 
handläggare 

Objekt B=5 år  

 Samtycke fotografier på Internet Papper Närarkiv Alfabetisk GIA  

02.03 
Klagomål/synpunkter Papper/digital Närarkiv/ 

diariet/server 
Kronologisk
/diariekod 

B/B=5 
år 

Om ingår i upprättat ärende överförs 
det till diariet. 

 Körjournaler, leasingbilar Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Efter avtalstidens utgång.  

02.04 Medborgarförslag Digital Diariet 
 

Diariekod B  

02.05 Motioner Digital Diariet 
 

Diariekod B  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

02.10 Remisser  
- egna  

 
- externa 

 
- remissvar 

 
Digital 
 
Digital 
 
Digital 

 
Diariet 
Ansvarig 
handläggare 
 
Diariet 
 

 
Diariekod 
 
Kronologisk 
 
Diariekod 

 
B 
 
GIA 
 
B 

 
 
 
Bevaras hos den som ”äger” 
remissen.  
 

01.06 Revisioner  Digital Diariet 
 

Diariekod B Inte rapporter från internrevisionen 
utifrån kvalitets- och miljöarbetet. 

 Skadeståndsärenden Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod/ 
alfabetisk 

B/B=5 
år 

I pappersform om de behövs pga. 
krav i lagstiftningen.   

 Sociala medier - inlägg och kommentarer 
som tillför ärende sakuppgift 

Digital Diariet Diariekod B   

 Sociala medier - inlägg och kommentarer av 
ringa och tillfällig betydelse 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Sociala medier - skärmdump Digital/papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk B=5 år Skärmdump skrivs ut en gång per år 
eller vid betydande förändringar. 

 Systemdokumentation Papper/digital Systeman-
svarig/G: 

Alfabetisk B=5 år  

 Statistik som innehåller unik information 
för verksamheten 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk B=5 år  

 Statistik Övrigt Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA  

 
Försäkringar 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Skadeanmälan - ansvarsförsäkring (3:e 
person t.ex. egendom, motorfordon, 
tjänsteresa)  
 

- - - - Till serviceförvaltningen (Se 
dokumentet Våra försäkringar - 
process). 

 Skadeanmälan - olycksfall - - - - Anmälan till försäkringsbolag (Se 
dokumentet Våra försäkringar - 
process). 

 
Kvalitetsarbete 

     

 Verksamhetshandboken, handböcker, 
processer och instruktioner 

Digital Dokument- 
och ärende-
hanterings-
system-
handboks-
dokument 

- B  

 Målarbete Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk B=5 år Dokumentation av mål, strategier 
samt utvärderingar av arbetet.  

 Manualer/lathundar/blanketter Digital Ansvarig 
handläggare/
dokument 
och ärende-
hanterings-
system 

- GIA Uppdateras kontinuerligt 

 
Nödläge – Brand – Kris  

     

 Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter 
inom brandskydd 

Digital Verksam-
hetshandbok 

- GIA Uppdateras kontinuerligt. 

 Brandskyddsrond 
 

Digital Brand-
skyddskon-
trollant/G: 

Kronologisk G=1 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Sammanställning brandskyddsronder Digital Brandskydds-
samordnare 

Kronologisk G=5 år  

 Utrymningsövning - rapport Digital  Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=1 år  

 Kontrollistor för heta arbeten Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=1 år  

 Inbrott – förebyggande åtgärder samt 
checklistor 

Digital  Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=3 år  

 Incident och händelserapport vid brand och 
skada på yttre miljö 

Digital  Ansvarig 
handläggare 

- G=3 år  

 Första hjälpen och krisstöd anslag  Papper Ansvarig 
verksamhet 

- GIA Uppdateras kontinuerligt. 

 Polisrapporter/polisanmälningar –  
skadegörelse och stölder 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

G=2 år  

 Polisanmälningar hot mot tjänsteman  Digital Diariet Diariekod B  
 

Miljö 
     

 Avfallssortering - blankett 
 
 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Kemikalielista Digital Ansvarig 
verksamhet 

- GIA Uppdateras årligen, ett ex till 
förvaltningens miljösamordnare. 

 Kemikalielista, sammanställning Digital Miljö-
samordnare 

- GIA Uppdateras årligen, ett ex till den 
kommunövergripande kvalitets- och 
miljösamordnaren 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Säkerhetsdatablad (SDB) Digital G: - G=10 år Efter byte av produkt. 
(Centralförrådets produkter hanteras 
av dom 

 Tillstånd för transport av farligt avfall  
 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk
/diariekod 

GIA När tillståndet löper ut. 

 Transport av farligt avfall Digital Ansvarig 
verksamhet 
/G: 

- G=3 år  Ett ex till förvaltningens 
miljösamordnare. 
 

 Transport av farligt avfall, sammanställning Digital Miljösam-
ordnare/G: 

- G=3 år  

 
Mätning - Analys - Resultat 

     

 Synpunkter och avvikelser – Tyck till Papper/digital  Kvalitetssam-
ordnare 

Kronologisk B=5 år Till förvaltningens 
kvalitetssamordnare för arkivering. 
Fr.o.m. då tyck till började användas 
senast fr.o.m. december 2014. 

 Avvikelser - sammanställning Digital Kvalitetssam-
ordnare 

- G=5 år Blanketten kan gallras efter 
sammanställning.  

02.03 
Klagomål/synpunkter Papper/digital Närarkiv/ 

diariet/server 
Kronologisk
/diariekod 

B/B=5 
år 

Om ingår i upprättat ärende överförs 
det till diariet. T.o.m. då tyck till 
började användas som längst t.o.m. 
december 2014. 

 Revisionsrapport vid internrevision Digital Kvalitetssam-
ordnare 

- G=5 år  

 Verktyg för uppföljning av kvalitet – 
handlingsplan 

- - - - Till KL-kontoret ekonomienheten. 

01.05 Ansökan, lägesrapport, redovisning – ännu 
bättre och social hållbarhet 

- - - - Till kommun@kalmar.se. Diarieförs 
och bevaras på Kl-kontoret kansli- 
och omvärldsenheten.  

mailto:kommun@kalmar.se
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Ansökan miljöprojekt - förbättringsarbete - - - - Till kommun@kalmar.se. Diarieförs 
och bevaras på Kl-kontoret kansli- 
och omvärldsenheten. 

02.11 Upphandling/Inköp 
     

 Leverantörskontroll före begäran om anbud 
vid direktupphandling 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Kopia till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Direktupphandlingsprotokoll Digital Diariet 
 

Diariekod B Kopia till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Anbudssammanställningar Digital Diariet 
 

Diariekod B  

 Anbud/offerter, antagna Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B/B=5 
år 

I pappersform om de behövs pga. 
krav i lagstiftningen 

 Anbud/offerter, ej antagna Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år  

 Orderbekräftelser Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år  

 Synpunkter på leverantör efter leverans av 
t.ex. varor eller konsulttjänster 
 

- - - - Till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Direktupphandlingar  Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Utan krav på 
direktupphandlingsprotokoll. 

 Upphandlingsuppdrag - - - - Till serviceförvaltningen enhet 
upphandling. 

 Inköp/leasing av fordon 
 

- - - - Till serviceförvaltningen enhet 
transportcentralen 

 Garantibevis Papper Ansvarig 
handläggare 

- GIA  

mailto:kommun@kalmar.se
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 
PuL     

 

 Registerförteckning Papper/Digital Närarkiv/G:
/diariet 

Kronologisk
/diariekod 

B=5 år  

 Registerutdrag, begäran om samt svar  Papper/Digital Närarkiv/G:
/diariet 

Kronologisk
/diariekod 

G=1 år  

 
Övrigt 

     

 Kopior på utdelade diplom Papper Närarkiv Kronologisk B=5 år  
 Diskriminering eller kränkande behandling 

- Frågeformulär/dokumentation 
- Utredning 

Papper/digital Akt/diariet Pnr/diarie-
kod 

B Till akt om handlingen berör enskild. 
Handlingar som berör hel 
grupp/arbetsplats förvaras i diariet. 

 Lex Sarah – ärenden 
Dokumentation om: 

- Vad det anmälda missförhållandet 
          bestod i 

- Av vem och när gjordes anmälan 
- När och hur missförhållandet 

upptäcktes 
-  Vad som framkom när anmälan 

utreddes 
- Beslut 
- Åtgärder – när (år, månad, dag och, 

om nödvändigt, klockslag) olika 
händelser inträffade och åtgärder 
vidtogs. 

Digital Diariet Diarieplan B Lex Sarah anmälningar ska diarieföras 
och bevaras 
 
Utredningen med beslut förvaras 
bland de diarieförda handlingarna. 
Om ärendet rör enskild personal ska 
kopia av beslut eller notering om 
beslutet göras i berörd personalakt 
med notering om diariekod och 
diarienummer till ärendet.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Lex Maria-ärenden 
Utredning om: 

- händelseförloppet,  
-  omedelbart vidtagna korrigerande 

åtgärder,  
- identifierade orsaker till händelsen,  
- riskbedömning, dvs. sannolikheten 

för att liknande händelser skall 
inträffa igen och tänkbara 
konsekvenser,  

 

Digital Diariet Diarieplan B Lex Maria anmälningar ska diarieföras 
och bevaras. Utredningen med beslut 
förvaras bland de diarieförda 
handlingarna men en anteckning om 
att patienten eller en närstående 
underrättats om Lex Maria-anmälan 
skall göras i patientjournalen. Det 
skall även antecknas om information 
inte lämnats och anledningen till 
detta. 

 -  händelser av liknande art som 
tidigare har inträffat i verksamheten, 
och riskförebyggande åtgärder som 
vidtagits med utgångspunkt från 
riskbedömningen. 

    Om ärendet rör enskild personal ska 
kopia av beslut eller notering om 
beslutet göras i berörd personalakt 
med notering om diariekod och 
diarienummer till ärendet. 

 Statsbidrag ansökan och beslut Papper/Digital Ansvarig 
handläggare/
Diariet 

- G=10 år Med rekvisition 

 Statsbidrag - redovisning av/årlig 
sammanställning  

Digital Diariet Diarieplan B  

Handlingar av tillfällig och ringa betydelse 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Kopior, loggfiler m.m.       
 Kopior och dubbletter Papper/digital Ansvarig 

handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Om de inte fyller någon funktion och 
det finns arkivexemplar.  

 Inkomna eller expedierade framställningar, 
förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
betydelse och rutinmässig karaktär 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Kan finnas behov av att ha kvar ett 
kortare tag för att kunna kontrollera 
att frågor skickats vidare eller 
besvarats.  

 Handlingar för kännedom, t.ex. cirkulär och 
inbjudningar till kurser och evenemang 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Om de inte föranleder någon åtgärd 
 och är av tillfällig betydelse. 

 Register, liggare, listor och andra tillfälliga 
hjälpmedel som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens arbete 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Listorna ska sakna betydelse när det 
gäller att: 

- Dokumentera myndig-
hetens verksamhet. 

- Återsöka handlingar eller 
att upprätthålla samband 
inom arkivet. 

 Handlingar som utgjort underlag för 
myndighetens interna planering och 
verksamhetsplanering och 
verksamhetsredovisning 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Kronologisk GIA Under förutsättning att 
sammanställning gjorts och att 
handlingarna i övrigt inte har någon 
funktion. 

 Inkomna handlingar som inte berör 
myndighetens verksamhetsområde eller 
som är meningslösa eller obegripliga 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk GIA Om de inte ska vidarebefordras eller 
kräver någon annan åtgärd.  



 17 (44) 
 
 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Mottagnings- och delgivningsbevis Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter ärendet avslutats. Har 
handlingen påförts anteckning som 
tillför sakuppgifter till ärendet så 
arkivläggs den till ärendet och 
bevaras. 

 Handling som inkommit till myndigheten i 
icke äkthetsgaranterad form t.ex. fax eller e-
post om en äkthetsgaranterad handling med 
samma innehåll har inkommit i ett senare 
skede. T.ex. Brev, fax eller e-post som 
saknar godkänd signatur 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk GIA Gallras när ärendet avslutats under 
förutsättning att handlingen inte 
påförts någon anteckning av 
betydelse för myndighetens beslut 
eller för handläggningens gång.  

 Loggar för e-post och fax Digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk GIA Om de inte behövs för kontroll av 
överföring eller återsökning.  

 Elektroniska spår som inkommit till eller 
upprättats hos myndigheten via 
internetuppkoppling t.ex. logglistor, 
cookiefiler och historik/globalfiler 

Digital Ansvarig 
handläggare/
server 

Kronologisk GIA Leder kontroll till utredning ska 
informationen tillföras ärendet före 
gallring. 
Handlingar som specifikt loggar 
överträdelser (brandväggslogg, 
NetClean och liknande) anses EJ vara 
av tillfällig och ringa betydelse.  

 Bifogade filer i e-postmeddelande som inte 
kan öppnas 

Digital Ansvarig 
handläggare/
e-postsystem 

Kronologisk G=1 
månad 

Mottagaren ska om det är möjligt 
upplysas om detta och be att skicka 
dokumentet i ett standardformat. 

 Kopior av webbsidor som kan lagras i syfte 
att åstadkomma snabbare åtkomst 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Temporary internet files. 

 Handlingar som endast uppstått för kontroll 
av postbefordran t.ex. inlämningskvitton 
och kvittensböcker för avgående post 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en 
försändelse har inkommit till eller 
utgått från myndigheten.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Loggar i frankeringsmaskiner  Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter kontroll. 

 Samtalslistor i mobiltelefoner eller 
motsvarande 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA  

 Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av 
registerkaraktär, vilka tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller motsvarande 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter rättning. 

 Handlingar som överförts till annan 
databärare inom samma medium t.ex. 
arkivexemplar av ADB-upptagningar och 
mikrofilm som har ersatts av nya exemplar 
och ADB-upptagningar som endast 
framställts för överföring, utlämnande, 
utlån eller spridning av handlingar 

Digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk GIA Efter överföring och kontroll samt 
under förutsättning att de inte längre 
behövs för sitt ändamål.  

Ekonomihandlingar 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Budgetsystem      
01.04 Budget Digital Diariet 

 
Diariekod B Förvaltningarnas budget 

 Budget, underlag Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomi-
system/G: 

- G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Budgetuppföljning Digital Diariet 
 

Diariekod B  

 Budgetuppföljning, underlag Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomisyste
m/G: 

- G=2 år  

 Ombudgeteringar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomi-
system/G: 

- G=10 år  

 Bokslut, årsredovisning Digital Diariet 
 

Diariekod B  

 Bokslut, underlag  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
ekonomi-
system/G: 

- G=2 år  

 Inventarieförteckning Digital G: - G=10 år  
 Lagervärdering – blankett  Digital G: - G=10 år  
 Periodiseringsbilaga – blankett  Digital G: - G=10 år  
 

Dags- och handkassa 
     

 Öppnande/utökning/överlåtelse av 
handkassa 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
verksamhet 

G= 10 
år 

Gallras 10 år efter att den är avslutad. 

 Redovisning handkassa med kvitton Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
verksamhet 

G=10 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Redovisningar av kontantförsäljning, 
kassarapporter 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/v
erksamhet 

G=10 år  

 Faktura/utanordning Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år  

 Insättningskvitton, bank  Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år Förvaras tillsammans med verifikatet 

 Kassarullar Papper Ansvarig 
handläggare/
närarkiv 

Kronologisk G=10 år Ska vara märkta arbetsplats, 
kassanummer, datum för rullbyte 
samt signatur av personal (för 
eventuell revision) 

 Kvitton kortköp Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år  

 Specifikation av balanskonto Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=10 år  

 
Ekonomiadministration 

     

03.01 Attestförteckningar Digital Diariet 
 

Diariekod B  

 Bokföringsorder Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Leverantörsfaktura Papper/digital Ekonomi-
system 

- G=10 år Skannas av Recall Sweden AB i 
Östersund. Papperfakturor arkiveras i 
10 år. Obs! Annan gallringstid kan 
gälla för fakturor inom EU-projekt.  

 Leverantörsreskontra Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Följesedel Papper/digital Ekonomi-
system 

Kronologisk Se  
anmärk-
ning 

Om följesedeln innehåller 
kompletterande uppgifter till fakturan  
ska följesedeln skannas och originalet 
arkiveras tillsammans med 
pappersfakturan. Är fakturan 
komplett gallras följesedeln vid 
inaktualitet.  
 

 Kundfakturor, debiterings/krediteringslistor 
och avstämning 

Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Fakturaunderlag  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

- G=2 år Kan gallras efter 2 år om specifikation 
finns på fakturan, annars gallras efter 
10 år.  

 Kundreskontra Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Betalningspåminnelser Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G=2 år Gallras 2 år efter avskriven fordran.  

 Debiteringsunderlag Papper/digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Utanordningar  Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Internfakturor med avstämningslistor Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
Ekonomi-
system  

- G=10 år  

 Debiteringsrapport från centralförrådet Papper/digital Ansvarig 
handläggare/ 
ekonomi-
system 

- G=10 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Verifikationer  Digital Ekonomi-
system 

- G=10 år  

 Donationshandlingar Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod B=5 år  

 Ansökan och beslut om stadsbidrag Papper/digital Diariet/ 
närarkiv 

Diariekod G=10 år Med tillhörande rekvisition 

 Aviseringar om utbetalt belopp vid särskilda 
anställningsformer 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/ 
ekonomi-
system/G: 

- G=2 år  

 Biljettredovisningsblock, blockstammar Papper Ansvarig 
handläggare 

- GIA Kan gallras efter avstämning eller när 
de inte längre behövs 

 Rekvisitioner Papper Ansvarig 
handläggare 

- G=2 år  
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Personal 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

04.06 Rekrytering      
 Annons Digital Diariet 

 
Diariekod B  

 Ansökningshandlingar med betygskopior 
och meritförteckning, erhållen tjänst 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

 Sammanställning över sökanden Digital Diariet 
 

Diariekod B Samt anteckning i diariet om vem 
som erhållit tjänsten.  

 Anställningsinformation/beslut 
Månads- och timanställda, 
studentmedarbetare m.fl.  

- - - - Sida 1 i Anställningsinformation/ 
beslut till Kl-kontoret personal-
enheten.  

 Förtydligande av anställningskontrakt i 
Kalmar kommun 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Sida 2 och 3 i 
Anställningsinformation/beslut. 
Gallras efter upphörd anställning. 

 Anställningsinformation/bilaga - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
 Funktionsbeskrivning och fördelning av 

arbetsuppgifter samt delegation för chef 
Papper Chef/ 

registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Exklusive förvaltningschefer. Gallras 
vid förändring i delegation eller vid 
anställningens upphörande. 

 Hälsodeklaration avseende tuberkulos - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
 Hälsodeklaration avseende tuberkulos för 

studenter och praktikanter  
Papper Chef/ 

registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Tystnadspliktsförsäkran/Tystnadslöfte  Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA Kan ingå i anställningsavtal samt avtal 
med konsulter (diariet med 
avtal/upphandling för konsulter) 
m.m. 

 Övriga handlingar som kommit in eller 
upprättats i samband med 
anställningsärendet 

Digital  Diariet Diariekod B Behovsanalys, kravspecifikation, 
protokoll m.m. 

 Ansökningshandlingar med bilagor, ej 
erhållen tjänst 

Papper/digital  Chef/rekryt-
eringssystem 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Enligt möjligheten att överklaga enligt 
§ 23 lag om förbud mot 
diskriminering ska de bevaras i 2 år 
innan de kan gallras.  

 Intresseanmälningar (spontanansökningar) Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Kronologisk GIA  

 Meddelande om tillsättning av utlyst tjänst Digital Rekryterings-
system 

- GIA  

 Erbjudande om anställning – LAS-företräde Papper  Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 
Särskilda anställningsformer 

     

 Bekräftelse om anställning och rekvisition 
av bidrag till arbetsförmedlingen  

Papper Chef/ 
personal-
redogörare/ 
Falkenbergs-
huset 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Handlingsplan till och från 
arbetsförmedlingen 

Papper Chef/ 
personal-
redogörare/ 
Falkenbergs-
huset 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter. 

 Överenskommelse mellan frivillig och 
Kalmar kommun  

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter avslutat uppdrag. 

04.01 Personal allmänt 
     

 Introduktion, checklista Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Introduktion av korttidsanställda, 
praktikanter och studenter 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  
 

 Redovisning av bisyssla 
 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Efter upphörd anställning.  

 Ansvarsförbindelse, 
Informationssäkerhetspolicy – 
Säkerhetsinstruktion användare 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Efter upphörd anställning. 

 Kvittenser för nycklar och passerkort m.m. Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  Efter inaktualitet. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Kompetensutvecklingsplan Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA Uppdateras kontinuerligt. 

 Behörighetsgivande utbildning, bevis/intyg  - - - - Till Kl-kontoret personalenheten.  
 Övrig utbildning, kursintyg Papper Chef/när-

arkiv 
Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Medarbetar- och lönesamtal Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter. 

 Körtillstånd, blankett 
 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter upphörd anställning. 

 Medgivande att öppna post, blankett Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras när e-postkontot avslutas. 

 Beställning ID-kort, blankett - - - - Till ansvarig kontaktperson för 
beställning av ID-kort.  

 Individuellt avtal om distansarbete Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter upphörd anställning. 

 Mobilavtal Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Nybeställning av anknytning  - - - - Till serviceförvaltningen IT-
avdelningen. 

 Ändringsbegäran för telefonkatalogen  - - - - Till serviceförvaltningen IT-
avdelningen. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Intyg över anställning Papper  Chef/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Löneadministration      
 Arvoden (politiker m.fl. ) Papper/digital  Chef/ 

personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=10 år Om pensionsgrundande bevaras det i 
personalsystemet.  

 Ersättningar t.ex. reseersättningar, 
traktamenten och sjukvårdskvitton 

Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter 2 år om utbetalning skett 
via lönesystemet, annars 10 år. 

 Körjournaler om grund för bilersättning Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=6 år Underlag för eventuell skatterevision. 
Gallring efter 6 år om utbetalning 
skett via lönesystemet, annars 10 år.  

 Flextidssammanställningar Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Friskvårdsbidrag – blankett Papper Chef - - Med godkänt underlag skickas till 
Ekonomi- och lönecenter 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Jourjournal Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=3 år Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 Övertidsjournal Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=3 år Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.      

 Tjänstgöringsrapporter Papper/digital Chef/ 
personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Läkarintyg Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter.  

 Beslut om utökat och särskilt högriskskydd Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Löneunderlag för beräkning av lön t.ex. 
semester-/timlistor, ob-listor, timrapporter, 
sjukanmälningar och försäkran för sjuklön 

Papper/digital Personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras efter 2 år om utbetalning skett 
via lönesystemet, annars 10 år.  

 Ledighetsansökningar: kortare än 6 
månader 

Papper/ digital Personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Ledighetsansökningar: barn-, studie och 
tjänstledigheter över 6 månader 

Papper/ digital Personal-
redogörare/ 
personal- 
system 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

B/G=2 
år 

Får gallras efter 2 år om uppgifter om 
tid och orsak till ledighet framgår av 
handlingar där varje anställds 
uppgifter om när- och frånvaro under 
kalenderåret finns bevarad.  

 Byte av semesterdagstillägg Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Vikariatsförordnande/överenskommelse 
för kortare tid än sex månader 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

B Delegationsbeslut 

 Vikariatsförordnande/överenskommelse 
för kortare tid än sex månader 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Beslut enligt s.k. ställningsfullmakt 

 Bilersättningsavtal - - - - Till Kl-kontoret personalenheten.  
 Utanordning/överenskommelse – 

uppdragstagare utan F-skattsedel 
- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

04.07 
Uppsägning      

 Avgångssamtal - vid egen uppsägning av 
tjänst-mall  

Papper Chef  GIA Efter godkännande till Kl-kontoret 
personalenheten.  

 Avslut av anställning på grund av pension - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
 

 Egen uppsägning av tjänst - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Underrättelse om uppsägning på grund av 
personliga skäl 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter om hälsotillstånd. 
Utredningen diarieförs inte förrän 
beslutet fattats. 

 Uppsägning pga. arbetsbrist Papper/digital Personalakt/
diariet 

Pnr/ 
diariekod 

B Till Kl-kontoret personalenheten om 
handlingen berör enskild. Handlingar 
som berör en hel grupp diarieförs och 
förvaras i diariet.  

 Betyg över anställning - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
 Arbetsgivarintyg Papper Chef/ 

registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Avslut av anställning – checklista 
 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

GIA  

 Avtal om avgångsvederlag/ersättning - - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 

04.05 Personalsociala ärenden 
     

 Misskötsamhetsärenden 
- påminnelse utifrån 

anställningsavtalet 
- beslut, meddelande om avstängning 
- dokumentation 
- skriftlig varning 
- protokoll från överläggningar m.m.  

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
chef/diariet 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
Pnr/diarie-
kod 

Se 
anmärkn
ing/B/
G 

Diarieförs om ärendet innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. Till Kl-
kontoret personalenheten om ärendet 
leder till och är underlag för ett 
disciplinärende eller beslut om 
uppsägning. Övriga gallras efter 
upphörd anställning.  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Disciplinärenden 
- beslut 
- dokumentation 
- underlag 
- protokoll från överläggningar m.m. 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
Diarieförs om ärendet innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. 

 Rehabiliteringsärenden 
- utredningar 
- kontrakt 
- planer 
- beslut 
- utlåtanden 
- läkarintyg (första läkarintyget 

bevaras) 

Papper/digital  Rehabilit-
eringssystem 

Pnr B=5 Sekretess 39 kap. 1§ och 2§ OSL. 
Pappershandlingar som bifogas som 
pdf får efter kontroll gallras vid 
inaktualitet. Skrivs ut och skickas till 
kommunarkivet 5 år efter sista 
anteckning av KL-kontoret 
Personalenheten. Övriga läkarintyg 
kan gallras efter notering i system. 
Om pappershandlingar inte skannas 
in i systemet översänds handlingarna 
5 år efter sista anteckning till 
kommunarkivet.  

 Omplacering 
- utredning om omplacering 
- beslut 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten. 
Diarieförs om ärendet innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. 

 Upphävande av sekretess - - - - Skriftlig fullmakt från medarbetare 
om att någon annan får ta del av 
handlingar som omfattas av sekretess.  
Till KL-kontoret personalenheten. 

 Loggningslistor – om underlag för 
disciplinärende eller avslut av anställning 

- - - - Till KL-kontoret personalenheten. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Sjukersättning      
 Beslut om anställnings upphörande – hel 

sjukersättning 
- - - - Skickas med Försäkringskassans 

beslut till Kl-kontoret 
personalenheten 

 Beslut om omreglering av anställning - - - - Skickas med Försäkringskassans 
beslut till Kl-kontoret 
personalenheten. 

04.03 Arbetsmiljö 
     

 Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig 
uppföljning 

Digital  Diariet 
 

Diariekod 
 

B/GIA Sammanställningar och 
myndighetsspecifik dokumentation 
bevaras. Övrigt gallras vid 
inaktualitet. 

 Arbetsmiljöutredningar Digital  Diariet Diariekod B Avser t.ex. teamutveckling, 
kartläggning av psykosociala 
förhållanden, utredning om 
inomhusmiljö, mätprotokoll 
bullermätningar. 

 Anmälan av tillbud/risk Digital/papper Beslutsstöds-
system/Chef 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Fr.o.m. 2015 endast digital hantering. 

 Arbetsskadeärenden (anmälan, läkarintyg, 
utredning, ansökan och beslut om 
ersättning) 

- - - - Till Kl-kontoret personalenheten.  

 Krishantering – checklista Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Fysisk skyddsrond- checklista alt. enkät Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
enkätsystem 

Verksamhet 
 

G=5 år Om enkät görs så kan den gallras 
efter att en sammanställning gjorts, 
vilken bevaras. Checklista kan gallras 
efter 5 år.  

 Medarbetarenkät Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
enkätsystem 

Verksamhet GIA Enkäten kan gallras efter att en 
sammanställning gjorts, vilken 
bevaras. 

 Riskbedömning och handlingsplan Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år Kan innehålla sekretessbelagda 
uppgifter.  

 Friskfaktorer och handlingsplan Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=2 år  

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
nämnd till förvaltningschef 

Papper Chef/ 
registrator/ 
personal-
redogörare 

Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras vid förändring eller vid 
anställningens upphörande. 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras vid förändring eller vid 
anställningens upphörande. 

 Delegering/Uppgiftsfördelning elarbeten - 
blankett 

Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras vid förändring eller vid 
anställningens upphörande. 

 Glasögon – privata, ersättning Papper Chef Kronologisk
/alfabetisk/ 
pnr 

G=10 Lämnas till chef - kvitto bifogas. 

 
  

https://redigera.kalmar.se/vls/?docrecno=238715
https://redigera.kalmar.se/vls/?docrecno=238715
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Projekt och utredningar 
 
 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

02.09 Utredningar      
 Handlingar av vikt av för ärendets belysning Digital Diariet Diariekod B Uppdragsbeställningar kan även 

förekomma vid utredningar. 
 Övrigt utredningsmaterial Papper/digital Ansvarig 

handläggare  
Namn/ 
diariekod 

GIA  

02.09 Projekt 
     

 
Obligatoriska handlingar 

     

 Förstudierapport Digital Diariet Diariekod B  
 Projektdirektiv Digital Diariet Diariekod B Projektdokument enligt kommunens 

projektmodell. I alla projekt ska de 
obligatoriska dokumenten bevaras. 
Som deltagare i externa projekt med 
annan part används ofta deras 
projektmodell. Motsvarande 
dokument hanteras i de fallen enligt 
denna plan.  

 Projektplan Digital Diariet Diariekod B  
 Lägesrapport Digital Diariet Diariekod B  
 Slutrapport Digital Diariet Diariekod B  
 Uppföljningsrapport Digital Diariet Diariekod B  
 Mötesanteckningar – styr- eller 

projektgrupp 
Digital Diariet Diariekod B  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 
Stödjande handlingar     

 

 Uppdragsbeställning av förstudie 
 

Digital Diariet Diariekod B De stödjande dokumenten bevaras 
om de upprättas. Bör diarieföras. 

 Aktivitetslista Digital Diariet Diariekod B  
 Intressentanalys Digital Diariet Diariekod B  
 Kommunikationsplan Digital Diariet Diariekod B  
 Kravspecifikation Digital Diariet Diariekod B  
 Milstolpeplan Digital Diariet Diariekod B  
 Målbeskrivning Digital Diariet Diariekod B  
 Projektbudget Digital Diariet Diariekod B  
 Projektkalkyl Digital Diariet Diariekod B  
 Projektregler Digital Diariet Diariekod B  
 Swot-analys Digital Diariet Diariekod B  
 Riskanalys Digital Diariet Diariekod B  
 Ändringsbegäran Digital Diariet Diariekod B  

02.09 EU-projekt och andra externt 
finansierade projekt 

     

 Ansökan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 

 Beslut/utfästelse om finansiering Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Avslag på ansökan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Begäran om förtydligande (clarifications) Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektkontrakt  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Partnerskapskontrakt - samverkansavtal Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Begäran om ändringar i kontrakt Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Godkännande av kontraktsändring Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Delrapporter  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Slutrapport  Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Korrespondens av betydelse Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Korrespondens som dokumenterar 
avgöranden, överenskommelser m.m. 
av långsiktig betydelse. 

 Korrespondens av tillfällig betydelse eller 
rutinmässig karaktär 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

GIA  

 Avvikelserapport Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Förstudie/interna möten Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Aktivitetsplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Budget Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Projektorganisation med adressförteckning 
samt styrgrupp, ev. referensgrupp, 
fördelning WP 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Swot-analys Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Anvisningar/manualer från bidragsgivaren Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Projektdagbok Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Tekniska rapporter Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Utvärderingar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Enkäter Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

- GIA Gallras efter sammanställning. 

 Sammanställning av enkäter Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 Personal      
 Tidrapporter Papper/digital Ansvarig 

handläggare 
Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Lönespecifikationer Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Löneintyg från personalenheten Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Anställningskontrakt Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 CV Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Sociala kostnader (SKL) Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Reserapporter Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Interna reseräkningar - utlandet Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Reseräkning - utdrag ur självservice Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Biljetter/boarding cards Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Alfabetisk/ 
pnr 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 
Seminarier och möten 

     

 Program/agenda Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 

 Signerade deltagarförteckning Papper Ansvarig 
handläggare 

Kronologisk G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Minnesanteckningar/protokoll Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Original i diariet. Kopia i 
projektpärm, mappstruktur eller 
projektdatabas. 

 Minnesanteckningar interna möten Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år  

 
Ekonomi 

     

 Plan för fördelning av eventuella 
gemensamma kostnader för parterna 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Betalningsavi (Financial notes) Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Avi betalning av finansiär Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Utbetalningsuppdrag och betalningskvitto 
på betalningar till andra till andra partner  

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Om Kalmar kommun är leadpartner. 
Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Begäran/ansökan om utbetalning 
(rekvisition) 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Utdrag ur huvudbok (transaktionslista från 
ekonomisystemet) 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Vidimerade fakturakopior Papper Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 Betalningskvitto/begäran om befrielse att 
lämna betalningskvitto 

Papper Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 
Upphandling 

     

 Upphandlingsdokument Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5år t.ex. förfrågan med bilagor, teknisk 
beskrivning, offerter/anbud, 
protokoll, kontrakt, skärmdump av 
annons. Se Kommungemensam 
verksamhetshandbok. 
Inköpsprocessen med tillhörande 
dokument. 

 Kommunens upphandlingspolicy Papper/digital Ansvarig 
handläggare 

Namn/ 
kronologisk 

G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 

 
Revision 

     

 Revisionsintyg Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år t.ex. kommunens revisorer, 
Tillväxtverket - FLC certificate. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Intyg Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år Genomförd "on the spot audit". 

 
Marknadsföring 

     

 Pressmeddelande Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Namn/ 
kronologisk 

GIA   

 Tidningsartiklar Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Broschyrer och informationsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Annonser  Papper/digital  Ansvarig 
handläggare/
G: 

Namn/ 
kronologisk 

GIA   

 Affischer Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Information på hemsidor, bloggar och 
sociala medier 

Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B= 5 år   

 Presentations- och utbildningsmaterial Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
G: 

Namn/ 
kronologisk 

 G Gallras tidigast 10 år efter 
programperiodens/projektets slut. 
När inte handlingarna längre behövs 
för en eventuell revision i enlighet 
med EU:s rättsakter eller avtal. 
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 Myndighet     
 Kommunstyrelsen     
       
Diariekod/ 
strukturenhet 

Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras(B) 
/Gallras (G) 

Anmärkning 

 Fotografier, ljud och film Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år t.ex. på marknadsföringsmaterial, 
utförda aktiviteter, intervjuer. 

 Ritningar och modeller Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 Kommunikationsplan Papper/digital Ansvarig 
handläggare/
diariet 

Namn/ 
diariekod 

B=5 år   

 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
  2017-03-29 KS 2016/1235 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 

Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data 
för ökad demokrati och tillväxt 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller Inger Hilmanssons (L) motion om Öppna data 
för ökad demokrati och tillväxt.  

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion från den 14 december 2016 att 
kommunfullmäktige beslutar att initiera och aktivera en plan för samordning 
och utveckling av Öppna data utifrån direktivet Public sektor information, 
(PSI), att Öppna data integreras, alternativt lämnas som ett tillägg till den 
pågående IT-strategin, att chefer på olika nivåer utbildas och motiveras i 
kommunens verksamhetsutveckling med Öppna data samt att kommunens 
arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data redovisas i december 
2017. 
 
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommun-
ledningskontoret får i uppdrag att formera ett kommungemensamt projekt och 
utreda enligt motionens förslag. 
 
Kalmar kommun avser att under 2018 sätta ett särskilt fokus på IT och IT- 
utveckling och motionens ambition stämmer väl överens med kommunens och 
med anledning av det föreslås att kommunfullmäktige bifaller Inger 
Hilmanssons (L) motion om Öppna data för ökad demokrati och tillväxt.  
 
 
 
Annette Andersson   
kommundirektör   
 
Bilagor 
Protokollsutdrag från servicenämnden den 15 februari 2017, § 17. 
Motion från Inger Hilmansson (L) 14 december 2016. 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 februari 2017 
 

§ 17 

Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för ökad 
demokrati och tillväxt 

Dnr SFN 2016/0938 

Handlingar 

Serviceförvaltningens skrivelse 2017-01-18 
Motion från Inger Hilmansson (L) – Öppna data för ökad demokrati och 
tillväxt 

Bakgrund 

Inger Hilmansson (L) har lämnat en motion som handlar om och beskriver 
Öppna data och dess betydelse för ökad insyn och demokrati. 
 
Yttrande 
Under de senaste åren har öppna data diskuterats i olika konstellationer i 
Kalmar kommun och vissa verksamheter har också gått igång med att 
publicera öppna data. Under denna tid har frågan mognat och fler 
verksamheter har också visat intresse av att publicera information.  
  
I diskussion med kommunens jurister rekommenderas en viss försiktighet då 
enstaka datamängder i sig kan vara ofarliga, men vid samkörning av flera 
datakällor kan den personliga integriteten för enskilda skadas. Därför är det 
viktigt att det vid varje enskild publicering görs en bedömning om dessa risker. 
  
Öppna data är ett bra sätt för att få en ökad insyn och demokrati och precis 
som motionen anger bör en plan för detta arbete sättas. 
  
Frågan är av mindre teknisk karaktär, där tekniken för publicering redan 
existerar, den största delen är verksamhets- och informationsägarrelaterad. Det 
viktigaste är att rätt data blir publicerat. Därför bör kommunledningskontoret 
få i uppdrag att formera ett kommungemensamt projekt och utreda enligt 
följande: 
  

 Att initiera och aktivera en plan för samordning och utveckling av 
Öppna data utifrån Public Sector Information (PSI) 

 Att Öppna data integreras, alternativt lämnas som ett tillägg till det 
pågående arbetet med ny IT-strategi 

 Att chefer på olika nivåer utbildas och motiveras i kommunens 
verksamhetsutveckling med Öppna data 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-15 

 

 

 Att kommunens arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data 
redovisas i december 2017 

 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Anne-Katrin Foss (S) föreslår att nämnden ska bifalla 

förvaltningens förslag. 
2. Lasse Karlsson (L) föreslår att nämnden ska bifalla Inger 

Hilmanssons motion. 
 
Sedan överläggningen avslutas beslutar nämnden att bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslut 

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
formera ett kommungemensamt projekt och utreda enligt följande: 
  

 Att initiera och aktivera en plan för samordning och utveckling av 
Öppna data utifrån Public Sector Information (PSI) 

 Att Öppna data integreras, alternativt lämnas som ett tillägg till det 
pågående arbetet med ny IT-strategi 

 Att chefer på olika nivåer utbildas och motiveras i kommunens 
verksamhetsutveckling med Öppna data 

 Att kommunens arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data 
redovisas i december 2017 

 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Ingemar Einarsson Gunilla Johansson 
ordförande  
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

 
Socialnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 mars 2017. 
 

§ 30 

Motion från Jonas Lövgren (M) angående 
barnäktenskap 

Dnr SN 2017/0033.02.05 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-20. 
Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap daterad 2017-01-10. 

Svar på motion om barnäktenskap 
Det är korrekt att Kalmar kommun saknar en explicit handlingsplan för 
barnäktenskap. Detta beror på inget sätt på att frågan i sig är oviktig eller har 
prioriterats ned av socialnämnden. Anledningen är istället att gällande 
lagstiftning, tillsammans med aktuella riktlinjer för den sociala barn- och 
ungdomsvården samt riktlinjer för våld i nära relationer tillsammans utgör ett 
tillräckligt stöd för socialarbetarnas handläggning av denna typ av ärenden. 
 
När gäller frågan om ifall barnet (den omyndige äktenskapsparten) utreds  
”tillsammans med” den myndige partnern gör socialnämnden alltid en 
individuell prövning av varje barns situation – oberoende av föräldrar, syskon 
eller, för den del, en make. Så har skett i de ärenden som hittills har varit 
aktuella vid socialnämnden i Kalmar kommun och så kommer även att ske 
framledes. Frågan om vilka som omfattas av en utredning ska därför inte 
blandas ihop med var den unge vistas, under tiden utredningen genomförs. 
 
Samtliga barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses vara ett 
ensamkommande flyktingbarn. Det gäller även i de fall den unge kommer med 
myndig partner. För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en 
god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i 
vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har 
rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, 
personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.  
 
I Föräldrabalken (1949:31) 9 kap. 1 § fastslås att ”Den som är under 18 år 
(underårig) är omyndig. Begreppet ”minderårig” saknar en juridisk definition 
men används omväxlande om personer under 18 år och personer under 15 år. 
Den sistnämnda gruppen, alltså personer under 15 år, får ingen, enligt 
Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 4 § ha sexuell kontakt med: ”Den som har 
samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 
en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 
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Socialnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-28 

 
med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex 
år.” Vanligtvis är det denna senare definition som brukar ligga till grund för 
användande av begreppet ”minderårig”. Ur socialnämndens perspektiv, liksom 
för de rättsvårdande myndigheterna, är det således av en alldeles avgörande 
betydelse om man i sammanhanget pratar om en person som är under 15 år 
eller om en person som har fyllt 15 men inte 18 år.  
 
Ett äktenskaps giltighet, när det är ingånget utom riket, är särskilt reglerat i 
lagstiftningen. I Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap anges i 7 § att ”Äktenskap som ingåtts 
utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den 
stat där det ingicks.[…]”. I 8 a § samma lag beskrivs de undantag som gäller 
från regeln i 7 §:   
”Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige  
1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder 
mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare 
eller hade hemvist i Sverige, 
2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller 
3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och 
minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 
Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. 
Lag (2014:379). 
 
Om äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks går det således, enligt 
nuvarande lagstiftning, inte att ogiltigförklara ett äktenskap mellan två icke 
svenska medborgare utan att bevisa att äktenskapet ingåtts under tvång. 
Regeringen vill snabbutreda en lag som innebär att inga barnäktenskap ska 
erkännas.  
 
Det är emellertid inte äktenskapets giltighet som är av avgörande betydelse för 
en socialnämnds möjlighet att separera två sammanboende personer rent 
fysiskt. Det är både möjligt och lagligt i Sverige för personer över 15 år att ha 
förhållanden – även sexuella – med en person som är över 18 år. Det saknas 
lagstöd för att, mot parternas vilja, separera två personer som väljer att leva 
tillsammans så vitt det inte förekommer påvisbara olägenheter, t ex tvång, 
övergrepp, kriminalitet eller missbruk. En ändring av denna ordning skulle för 
övrigt komma att få konsekvenser även för de infödda svenska omyndiga 
ungdomar, som väljer att flytta ihop med en myndig partner.  
 
För att ytterligare komplicera bilden går det också att peka på att Sverige har 
ratificerat Barnkonventionen. Detta innebär bland annat att vid alla beslut ska 
vad som är bäst för barnet komma i första rummet. Då det, åtminstone i de fall 
som har varit aktuella i Kalmar, även har funnits ett litet barn i familjen, till 
vilket den omyndiga partnern är mor och den myndige partnern är far, behöver 
vad som är bäst för det lilla barnet också tas med i övervägandet av vilka 
åtgärder som är lämpligast.  
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19040026.htm
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I synnerhet för små barn, finns det goda skäl att inte alltför lättvindigt ingripa i 
den anknytningsprocess som pågår. Om modern skulle tvingas bort från 
familjen och (troligtvis) också få ta med sig sitt lilla barn, har man därmed 
berövat detta barn kontakten med sin far. 
 
Det är sammanfattningsvis olyckligt att frågan om åtgärder för att stävja 
barnäktenskap får en alldeles för enkel verklighetsbeskrivning. Det saknas idag 
juridiskt stöd för summariska ingrepp i människors val av familjebildning och 
varje beslut ska vara grundat på såväl lagstiftning som på den samlade 
kunskapen om vad som är bäst för barnet. Detta innebär dock aldrig att 
samhället – inte heller socialtjänsten – får förbli passiv i de fall det förekommer 
eller finns misstanke om tvång eller övergrepp. 

Överläggning 
Ordförande Roger Holmberg (S) med instämmande av Per Gawelund (V) och 
Erik Ciardi (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 
socialnämnden har de riktlinjer som behövs för att hantera och handlägga 
ärenden där barnäktenskap förekommer. 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
Martina Eriksson 
 
 

Justeras 
 
Roger Holmberg (S) Ylva Hällblad (S) 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare    

    
Tel 0480-45 00 00 vx │ Cecilia.Frid@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Cecilia Frid 2017-02-20 SN 2017/0033.02.05 
0480-45 00 00 

 
 
 
Socialnämnden 

 
 
 

Motion från Jonas Lövgren (M) angående 
barnäktenskap 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att social-
nämnden har de riktlinjer som behövs för att hantera och handlägga ärenden 
där barnäktenskap förekommer. 

Svar på motion om barnäktenskap 
Det är korrekt att Kalmar kommun saknar en explicit handlingsplan för 
barnäktenskap. Detta beror på inget sätt på att frågan i sig är oviktig eller har 
prioriterats ned av socialnämnden. Anledningen är istället att gällande lagstift-
ning, tillsammans med aktuella riktlinjer för den sociala barn- och ungdoms-
vården samt riktlinjer för våld i nära relationer tillsammans utgör ett tillräckligt 
stöd för socialarbetarnas handläggning av denna typ av ärenden. 
 
När gäller frågan om ifall barnet (den omyndige äktenskapsparten) utreds  
”tillsammans med” den myndige partnern gör socialnämnden alltid en indivi-
duell prövning av varje barns situation – oberoende av föräldrar, syskon eller, 
för den del, en make. Så har skett i de ärenden som hittills har varit aktuella vid 
socialnämnden i Kalmar kommun och så kommer även att ske framledes. Frå-
gan om vilka som omfattas av en utredning ska därför inte blandas ihop med 
var den unge vistas, under tiden utredningen genomförs. 
 
Samtliga barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses vara ett en-
samkommande flyktingbarn. Det gäller även i de fall den unge kommer med 
myndig partner. För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en 
god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i 
vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har 
rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, 
personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.  
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I Föräldrabalken (1949:31) 9 kap 1 § fastslås att ”Den som är under 18 år (un-
derårig) är omyndig. Begreppet ”minderårig” saknar en juridisk definition men 
används omväxlande om personer under 18 år och personer under 15 år. Den 
sistnämnda gruppen, alltså personer under 15 år, får ingen, enligt Brottsbalken 
(1962:700) 6 kap 4 § ha sexuell kontakt med: ”Den som har samlag med ett 
barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexu-
ell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 
döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.” Vanligtvis 
är det denna senare definition som brukar ligga till grund för användande av 
begreppet ”minderårig”. Ur socialnämndens perspektiv, liksom för de rättsvår-
dande myndigheterna, är det således av en alldeles avgörande betydelse om 
man i sammanhanget pratar om en person som är under 15 år eller om en per-
son som har fyllt 15 men inte 18 år.  
 
Ett äktenskaps giltighet, när det är ingånget utom riket, är särskilt reglerat i 
lagstiftningen. I Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap anges i 7 § att ”Äktenskap som ingåtts 
utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den 
stat där det ingicks.[…]”. I 8a § samma lag beskrivs de undantag som gäller 
från regeln i 7 §:   
”Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige  
1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder 
mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare 
eller hade hemvist i Sverige, 
2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller 
3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och 
minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 
Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. 
Lag (2014:379). 
 
Om äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks går det således, enligt 
nuvarande lagstiftning, inte att ogiltigförklara ett äktenskap mellan två icke 
svenska medborgare utan att bevisa att äktenskapet ingåtts under tvång. Rege-
ringen vill snabbutreda en lag som innebär att inga barnäktenskap ska erkän-
nas.  
 
Det är emellertid inte äktenskapets giltighet som är av avgörande betydelse för 
en socialnämnds möjlighet att separera två sammanboende personer rent fy-
siskt. Det är både möjligt och lagligt i Sverige för personer över 15 år att ha 
förhållanden – även sexuella – med en person som är över 18 år. Det saknas 
lagstöd för att, mot parternas vilja, separera två personer som väljer att leva 
tillsammans så vitt det inte förekommer påvisbara olägenheter, t ex tvång, 
övergrepp, kriminalitet eller missbruk. En ändring av denna ordning skulle för 
övrigt komma att få konsekvenser även för de infödda svenska omyndiga ung-
domar, som väljer att flytta ihop med en myndig partner.  
 
För att ytterligare komplicera bilden går det också att peka på att Sverige har 
ratificerat Barnkonventionen. Detta innebär bland annat att vid alla beslut ska 
vad som är bäst för barnet komma i första rummet. Då det, åtminstone i de fall 
som har varit aktuella i Kalmar, även har funnits ett litet barn i familjen, till 
vilket den omyndiga partnern är mor och den myndige partnern är far, behöver 
vad som är bäst för det lilla barnet också tas med i övervägandet av vilka åtgär-
der som är lämpligast.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19040026.htm
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I synnerhet för små barn, finns det goda skäl att inte alltför lättvindigt ingripa i 
den anknytningsprocess som pågår. Om modern skulle tvingas bort från famil-
jen och (troligtvis) också få ta med sig sitt lilla barn, har man därmed berövat 
detta barn kontakten med sin far. 
 
Det är sammanfattningsvis olyckligt att frågan om åtgärder för att stävja 
barnäktenskap får en alldeles för enkel verklighetsbeskrivning. Det saknas idag 
juridiskt stöd för summariska ingrepp i människors val av familjebildning och 
varje beslut ska vara grundat på såväl lagstiftning som på den samlade kun-
skapen om vad som är bäst för barnet. Detta innebär dock aldrig att samhället 
– inte heller socialtjänsten – får förbli passiv i de fall det förekommer eller 
finns misstanke om tvång eller övergrepp. 
 
 
 
Cecilia Frid  
Socialchef  
 
 
 
Bilaga 
Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap 



 

Motion från Jonas Lövgren (m) 
2017-01-10 
 

 

Angående barnäktenskap 

 

Kalmar kommun saknar idag en handlingsplan, riktlinjer och praxis om hur 
kommunen ska ta omhand barn i äktenskap som anländer till Kalmar. I Kalmar får en 
gift minderåring bo och utredas ihop med sin äldre partner, medan det i flera andra 
kommuner råder motsatta riktlinjer och praxis. Migrationsverkets praxis är även den 
att minderåriga gifta barn inte längre ska utredas tillsammans med sin make/maka 
utan ska betraktas som ensamkommande barn.  
 
Ett stort problem är att det inte finns några nationella riktlinjer för hur kommunerna 
ska hantera flyktingar som anländer som är gifta och underåriga/minderåriga. 
Regeringen har ännu inte förstått allvaret i detta. Tills nationella riktlinjer är 
upprättade bör Kalmar kommun inta en hållning i sina riktlinjer som innebär att barn 
under 18 år inte ska ingå äktenskap, precis som Migrationsverket säger. Den under-
/minderåriga parten ska separeras från sin make/maka och ska betraktas och 
utredas som ensamkommande barn. Det handlar om att Kalmar kommun måste 
markera att barnäktenskap inte är acceptabelt!  
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar 
  
att Kalmar kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga 

barn som anländer till kommunen ska separeras från sin partner, utredas 
och erhålla status som ensamkommande barn. 

 
att Kalmar kommun ska verka för att äktenskap med minderårig inblandad 

som har ingått ett icke självvalt äktenskap (där någon form av tvång och 
påtryckning förekommit) få äktenskapet ogiltigförklarat och upphävt. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________ 

Jonas Lövgren (m) 

Kalmar 2017-01-10 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 
 

Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel 
med bruttolöneavdrag 

Dnr KS 2016/1222 
 

Bakgrund 

Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska erbjuda personalcykel 
med bruttolöneavdrag till samtliga anställda. 

 
Kalmar kommun har under flera år och med många olika insatser arbetat för 
att öka cyklandet i staden och arbetet har varit lyckosamt. Det viktigaste skälet, 
enligt resvaneundersökningen, för våra anställda vid val av färdmedel till 
arbetet är tidsaspekten/tidsvinst. 
 
Personalcykel är enligt skattereglerna en skattepliktig förmån. 
Bruttolöneavdraget minskar den anställdes underlag till a-kassa, sjukpenning, 
föräldrapenning och pension. 
 
Upplägget innebär en merkostnad för kommunen på grund av att 
arbetsgivaravgifter tillkommer på förmånsvärdet samt administration av 
lönehandläggare. Förmånen är därmed inte kostnadsneutral. 
 
Sedan tidigare har Kalmar kommun ett bra samarbete med lokala cykelhandlare 
och en bra fortsättning på det arbetet skulle kunna vara att göra ramavtal med 
rabatter som gäller vår personal. Detta skulle gynna det lokala näringslivet 
genom att kommunanställda kan bibehålla sina relationer med de lokala 
cykelhandlare man redan känner förtroende för. Kalmar kommun kommer att 
fortsätta verka för goda villkor för de som cyklar till jobbet 
 
 
Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler 
typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.  
 

Beslut 

Personalutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge 
serviceförvaltningen/upphandlingsenheten i uppdrag att teckna ramavtal med 
lokala cykelhandlare med syfte att ge personalrabatt för Kalmar kommuns 
anställda vid inköp av såväl cykel som service och tillbehör. 
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Kommunstyrelsens personalutskott UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-03-15 

 

 

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 

Reservation 

Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig mot beslutet och bilägger en skriftlig 
reservation. 

Reservation 

Skriftlig reservation, personalutskottet 15 mars, § 12 

Liberalerna välkomnar i enlighet med motionens intentioner alla insatser för 

att öka cyklandet bland Kalmarbor såväl som Kalmar kommuns 

anställda.  Vi vet att pendling med cykel har positiva hälsoeffekter och att få 

fler att välja cykel eller kollektivtrafik i sina resor till och från jobbet har 

stora miljövinster för oss som kommun. En personalrabatt på cykel och 

tillbehör har förhoppningsvis en positiv effekt på cyklandet. 

Vi hade i första hand velat återremittera detta ärende för att få med 

erfarenheter från kommuner som beslutat om förmånen att få göra 

bruttolöneavdrag för cykelinköp. Exempelvis har Jönköping, Göteborg och 

Hammarö haft denna möjlighet. Flera andra kommuner har beslutat införa 

bruttolöneavdrag för cykel som en personalförmån däribland Växjö, 

Uppsala och Borås. 

I svaret på motionen uppges att förslaget inte är kostnadsneutralt och med 

kostnadsargumentet väljs möjligheten till bruttolöneavdrag bort.  Detta utan 

att en uppskattad kostnad uppges. Politik är att vilja och att inte se vinster i 

personalens hälsa, miljövinster eller skillnaden för den anställde att trots 

rabatt behöva göra hela utlägget för cykeln på en gång är att bortse från 

viktiga argument för att nå så många som möjligt med ett erbjudande. Andra 

kommuner har uppenbarligen sett värdet trots en kostnad. 

Vi välkomnar en personalrabatt på cyklar men tror att ett erbjudande om 

bruttolöneavdrag skulle attrahera fler anställda att välja en el- eller vanlig 

cykel. Särskilt då erbjudandet om miljöbil inte varit särskilt populärt. 

/Carl-Henrik Sölvinger (L) 
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Kommunstyrelsens personalutskott UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-03-15 

 

 

 
 
 

Sekreterare 

Mats Gustafsson 
 
 

Justeras 

 
Bertil Dahl  
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Personalenheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 16 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 01 25│Anne.Elgmark@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anne Elgmark 2017-01-12 KS 2016/1222 
50069 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Svar på motion från Liberalerna - Erbjud perso-
nalcykel med bruttolöneavdrag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge serviceförvaltningen/upphandlingsenheten i 
uppdrag att teckna ramavtal med lokala cykelhandlare med syfte att ge perso-
nalrabatt för Kalmar kommuns anställda vid inköp av såväl cykel som service 
och tillbehör. 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

Bakgrund 
Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska erbjuda personalcykel 
med bruttolöneavdrag till samtliga anställda. 
 
Kalmar kommun har under flera år och med många olika insatser arbetat för 
att öka cyklandet i staden och arbetet har varit lyckosamt. Det viktigaste skälet, 
enligt resvaneundersökningen, för våra anställda vid val av färdmedel till arbe-
tet är tidsaspekten/tidsvinst. 
 
Personalcykel är enligt skattereglerna en skattepliktig förmån. Bruttolöneavdra-
get minskar den anställdes underlag till a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning 
och pension. 
 
Upplägget innebär en merkostnad för kommunen på grund av att arbetsgivar-
avgifter tillkommer på förmånsvärdet samt administration av lönehandläggare. 
Förmånen är därmed inte kostnadsneutral. 
 
Sedan tidigare har Kalmar kommun ett bra samarbete med lokala cykelhandlare 
och en bra fortsättning på det arbetet skulle kunna vara att göra ramavtal med 
rabatter som gäller vår personal. Detta skulle gynna det lokala näringslivet ge-
nom att kommunanställda kan bibehålla sina relationer med de lokala cykel-
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handlare man redan känner förtroende för. Kalmar kommun kommer att fort-
sätta verka för goda villkor för de som cyklar till jobbet 
 
 
Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler 
typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.  
 
 
 
Anne Elgmark  
Personalchef  



Bilaga till KS 2016/1222 
 
 
Förmånscykel – ekonomiska parametrar 
Kommunen får ett minskat skatteunderlag som en effekt av bruttolöneavdrag. 
Den anställde får minskat underlag till pension, a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning som en 
effekt av bruttolöneavdrag. 
Ökade arbetsgivaravgifter och administrationskostnader från leasingföretaget kan bakas in i 
medarbetarens leasingavgift för cykeln och balanserar kommunens kostnad för åtgärden (förutom 
vår egen administration). 
Leverantören tar betalt för sin administration. 
 
Administration 
Kommunens administrativa belastning är svår att förutse och beror till stor del på hur många 
cyklar som leasas. Vid upphandling och start av avtalsperiod är belastningen relativt stor på 
upphandlare, kommunikatör samt lönehandläggare. Alla avtal måste registreras individuellt på 
den anställde. Under löpande leasingperiod sker handläggning om medarbetare byter tjänst, blir 
sjuk eller frånvarande eller om man avslutar sin anställning. Kvalitetsgranskning av pågående avtal 
tex var tredje månad bör ske. Bedömningen är att arbetsuppgiften inte klaras med nuvarande 
bemanning. 
 
Prisexempel standardcykel 
Bruttolöneavdrag: 200 kronor, nettokostnad vid 33% skatt=160 kr/månad=5760 kronor och 
cykeln lämnas tillbaka efter 36 månader 
Bruttolöneavdrag: 200 kronor, nettokostnad vid 50% skatt=140 kr/månad=5040 kronor och 
cykeln lämnas tillbaka efter 36 månader. 
 Möjlighet att köpa ut cykeln till marknadsvärde finns men skattelagstiftningen ger inte rätt att 
ställa ett garanterat utköpsvärde efter leasingsperioden slut. Man kan enbart ange ett restvärde, 
men då har inte leasingtagaren rätt att köpa cykeln. 
 
Några erfarenheter från kommuner som redan har förmånscykel (Borås, Västerås, 
Jönköping) 
Lokala cykelhandlare har ingen möjlighet att erbjuda denna lösning. En leverantör har tagit alla 
affärer på den svenska marknaden. De lokala cykelhandlarna har varit upprörda och inte lika 
benägna att samarbeta med i ”event”. 
Den interna administrationen har blivit större än vad som uppskattats i förarbetet. 
Det har uppfattats som ”orättvist” att de som tjänar mest får högre nettoeffekt av avdraget och 
därmed en ”billigare” cykel. 
Visstidsanställda har haft synpunkter på att förmånen inte omfattar dem (visstidsanställda kan 
inte ha bruttolöneavdrag). 
Flera har börjat arbetspendla med cykel/elcykel och pendlingsresorna med bil har minskat liksom 
koldioxidbelastningen. 
 
Alternativ 
Överenskommelse med lokala cykelhandlare om personalrabatt som kombineras med räntefri 
avbetalning borde vara ett bra alternativ. Då äger man cykeln efter avslutad betalning. En 
betydligt ”mindre apparat” att hantera för kommunen. Detta skulle även kunna kombineras med 
rabatt på service och tillbehör. Investeringen för den enskilde är blygsam om man köper en 
ordinär cykel. 
 
 





 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén 2017-03-29 KS 2017/0270 
0480-450044 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som ännu inte besvarats 2016 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag 
som inte ännu besvarats till handlingarna. 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redo-
visa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
 
Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Det finns 
en motion från 2015 och två motioner från 2016 som återremitterats till 
nämnd för yttrande och två medborgarförslag som inkom 2016 som ännu inte 
har besvarats. De är följande: 
 

- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra 
äldre (dnr KS 2015/1051), inkom den 24 november 2015 (återremiss). 

 
- Motion från Christina Fosnes(M): Motprestation vid försörjningsstöd 

(dnr KS 2016/0968), inkom den 4 oktober 2016 (återremiss). 
 

- Motion från Anna-Britt Wejdsten (L): Ny vänort i Rumänien 
(dnr KS 2016/0641), inkom den 16 juni 2016 (återremiss). 
 

- Medborgarförslag om att ge Romerna plats. 
(dnr 2016/1017), inkom den 18 oktober 2016. 
 

- Medborgarförslag om fler parkeringsplatser jämnt fördelade över 
stadsdelen Ljusstaden. 
(dnr 2016/1103), inkom den 9 november 2016. 
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Upplysningsvis inkom det 25 motioner under 2016, motsvarande siffra för 
2015 var 22 stycken. När det gäller medborgarförslag inkom det 41 stycken 
2016, motsvarande siffra 2015 var 44 stycken. 
 
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
 
  
 
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Kontorsledning    

Adress   ,    │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange 

text.│jonas.sverken@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén 2017-03-21 KS 2017/0227 
50044 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Yttrande över Länsstyrelsen i Kalmar läns 
förslag till bildande av naturreservat Värnanäs 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker Länsstyrelsen i Kalmar läns förslag till bildande av 
naturreservat Värnanäs. 
 
Kommunstyrelsen förordar markägarens förslag till sammanhängande 
naturreservat i enlighet med remissvaret den 27 februari 2017.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till bildande av naturreservat Värnanäs. 
Syftet med att bilda ett naturreservat är att bevara biologisk mångfald, skydda 
värdefulla naturmiljöer samt skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda 
arter.  
 
Ägaren till Wärnanäs Egendom har yttrat sig över förslaget och bestrider såväl 
reservatsbeslut som förslag till skötselplan. Enligt yttrandet skulle ett 
reservatsbeslut utsätta Wärnanäs för ett oproportionerligt och onödigt stort 
intrång i förhållande till allmännyttan av att bilda ett naturreservat.  
 
Som alternativ presenteras ett förslag till naturreservat som innebär ett reservat 
på egendomen istället för flera utspridda. I förslaget ska Naturreservat 
Värnanäs Skärgård och Naturreservatet Värnaby bildas tillsammans nuvarande 
Bokönäs Naturreservat. Det skulle då innebära att ägaren är beredd att upplåta 
skogsmark, åker och strand så ett sammanhängande långt reservat kan uppnås. 

Yttrande 
Kalmar kommun har som utgångspunkt vid yttranden kring naturreservat att 
markägaren och länsstyrelsen ska vara överens om bildandet. Då markägaren 
tydligt bestridet förslaget avstyrker Kalmar kommun länsstyrelsens förslag att 
bilda naturreservat Värnanäs. Kalmar kommun förordar istället markägarens 
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förslag till sammanhängande naturreservat i enlighet med lämnat remissvar den 
27 februari 2017. 
 
 
Johan Persson   
Kommunstyrelsens ordförande   
 
 
 
Bilagor 
Remiss från Länsstyrelsen i Kalmar län 
Remissvar från markägaren den 27 februari 2017 
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Gräns för naturreservatet

Översiktskarta
NATURRESERVATET VÄRNANÄS
Tillhör Länsstyrelsens ärende dnr 511-194-17
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Beslutskarta
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Tillhör Länsstyrelsens ärende dnr 511-194-17



Bilaga 2.2

Gräns för naturreservatet

Karta över undantagsområden  t.o.m. år 2021 
NATURRESERVATET VÄRNANÄS
Tillhör Länsstyrelsens ärende dnr 511-194-17
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Områden där fastighetsägaren utan 
hinder av föreskrift A 16  har rätt att 
avverka barrträd t.o.m. år 2021
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Landsbygdsprogrammets miljöersättningar innebär att jordbrukare kan få ersättning för 

skötsel eller restaurering av slåtterängar och betesmarker. Jordbrukare som uppfyller 

vissa generella skötselvillkor kan få ersättning för allmänna värden. Länsstyrelsens lant-

bruksenhet beslutar om vilka marker som därutöver kan få ersättning för skötsel av sär-

skilda värden och fastställer skötselvillkoren i en åtagandeplan. Stöd för kompletterande 

åtgärder kan lämnas när natur- och kulturmiljövärdena kräver särskild skötsel som t ex 

lövtäkt och efterbete eller för mark på svårtillgängliga platser. 
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Gräns för naturreservatet

Karta från 1940-talet
NATURRESERVATET VACKERSLÄT
Tillhör Länsstyrelsens ärende dnr 511-194-17
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 
2025 och Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd 
trafik för funktionella regioner 
 

Landstinget har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit fram 

bifogade förslag till trafikförsörjningsprogram och kollektivtrafikstrategi.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (dnr 160829) behandlar målen 

för trafikens utveckling till år 2025. Kollektivtrafikstrategin (dnr 140072) tar 

tidsmässigt vid där trafikförsörjningsprogrammet slutar och redovisar den 

långsiktiga viljeinriktningen för kollektivtrafiken. 

Ni inbjuds härmed att yttra er över förslagen till trafikförsörjningsprogram 

och kollektivtrafikstrategi. Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 

mars 2017. Var vänlig skicka dem endast digitalt och då både i word- och 

pdf-format. Remissvaren skickas till e-postadress landstinget@ltkalmar.se 

Observera att remissvaren hanteras separat varför ett svar försett med 

aktuellt diarienummer ska ges för vart och ett av de remitterade förslagen.  

Frågor under remisstiden besvaras av: 

Trafikförsörjningsprogrammet: per.alind@ltkalmar.se, telefon 010-212 11 03  

Kollektivtrafikstrategin: yvonne.aldentun@ltkalmar.se, telefon 010-212 11 05 

Enligt uppdrag 

 

 

Yvonne Aldentun 

 

 

 

Per Ålind 
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2. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 inklusive 
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3. Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella 

regioner. Dnr:140072  
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Bilaga 1.  Kommersiell regional kollektivtrafik i Kalmar län 2016

Tabellen visar regional kollektivtrafik som bedrivs på kommersiella grunder och berör Kalmar län per    

Trafikslag Operatör Startstation Slutstation Turtäthet

Buss Silverlinjen Löttorp/Böda Stockholm 1 dt varje dag + 1 dt Må, To, Fr och 
Buss Swebus (835) Byxelkrok Uppsala 1 dt varje dag "sommarsäsongen"     
Buss Swebus (835) Kalmar Uppsala 2 dt varje + 1 dt Må, To, Fr och Sö
Buss Svenska Buss (12) Målilla Stockholm 1 dt Fr och Sö
Buss Svenska Buss (31) Brömsebro Stockholm 1 dt To, Fr och Sö + et S Må och et  
Buss Söne Buss (VästervikexpVästervik Stockholm 1 dt varje dag
Buss Söne Buss (VästervikexpVästervik Göteborg 1 dt Må, To, Fr och Sö
Buss (anropGamleby Taxi & Buss ABNorra delen av Vä  Gamleby 1 dt To och Fr

Tåg SJ (Kust till kust) Kalmar Växjö 4 dt varje vardag, 3 dt Sö och 2 dt 

Flyg SAS Kalmar Stockholm/A 5 dt To - Fr, 4 dt Må - On och 3-4 d  
Flyg Kalmarflyg Kalmar Stockholm/B 4 dt vardagar, 2 dt Sö och 1 dt Lö

Båt Ressel rederi AB (KalmaKalmar Färjestaden 8 dt vardagar och Lö 18/4 - 26/6 sa                     



              den 15 oktober 2016.

          h Sö
     (från 16 juni och framåt)

            N On

          Lö

            dt Sö

        amt 15/8 - 1/10; 11 dt Ti - To, 10 dt Må, Froch Lö samt 8 dt Sö 27/6 - 14/8



Bilaga 2. 

 

2016-08-25 

 

Definitioner av regionala kärnor och tillväxtmotorer 
 

Regional kärna 
För att en ort ska räknas som regional kärna i Skåne krävs att orten har minst 14 000 invånare, att 
orten har ett positivt pendlingsnetto samt att kommunen har en branschbredd med över 200 
branscher. 

Vid beräkning av regionala kärnor för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har Ramböll utgått från 
befolkningsmängden i varje läns centralorter. Med centralort avser vi centralorten i respektive 
kommun. 12 av 33 centralorter i Skåne har en befolkning som överstiger 14 000, vilket motsvarar 36 
procent av samtliga centralorter. För övriga län har det bedömts vara rimligt att peka ut en lika stor 
andel av centralorterna som regionala kärnor, då befolkningsmängder och funktioner är annorlunda. 

I Kalmar län finns 12 centralorter, varav de 4 största (36 procent av 12) bedöms vara möjliga som 
regionala kärnor. De har samtliga över 12 000 invånare, men bara två av dem – Kalmar och 
Oskarshamn – har ett positivt pendlingsnetto. Enligt Skånes modell skulle de övriga – Nybro och 
Västervik - automatiskt räknas bort som regionala kärnor. Med hänsyn till länets specifika 
förutsättningar kan det dock finnas skäl att bortse från pendlingsnettot.  

Kalmar kommun är den största kärnan i Kalmar län och geografiskt ligger Nybro mycket nära Kalmar, 
med bil tar det ca 20 minuter att köra. Det är inte rimligt att anta dessa två kommuner som varsin 
kärna. Nybro bör därför inte räknas som en egen regional kärna.  

Västervik å andra sidan har ingen geografisk närhet till någon annan given kärna. Kommunen har den 
näst största befolkningen i länet och kan antas vara av betydelse för den nordliga delen av Kalmar 
län, inte minst som central punkt för omliggande landsbygd. Trots negativt pendlingsnetto görs 
bedömningen att Västervik är en kärna för sitt omland och att orten därför bör tas med som regional 
kärna för Kalmar län. 

Det innebär sammanfattningsvis att Kalmar, Oskarshamn och Västervik bedöms fungera som 
regionala kärnor medan Nybro i det här fallet räknas som en avläggare till Kalmar.  

Tillväxtmotor 
Tillväxtmotorer definieras som de regionala kärnor som har en starkare befolknings- och 
sysselsättningstillväxt än genomsnittet i regionen, vilket ger spridningseffekter och skapar tillväxt för 
omlandet.  

Vid beräkning av tillväxtmotorer utgick Ramböll från kommunernas tillväxt mellan 2003 och 2013. 
Den genomsnittliga tillväxten av befolkning respektive sysselsättning i sydregionen 2003-2013 
uppgick till 3 respektive 6 procent. I Kalmar län är det bara Kalmar som haft högre befolkning- och 
sysselsättningstillväxt än det nämnda genomsnittet för södra Sverige och dessutom ligger över snittet 
för det egna länet. Följaktligen är Kalmar den enda tillväxtmotorn i länet.  

Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. 2015-06-29. 



Bilaga 3. Bytespunkter och hållplatser med fler än 20 påstigande vardagar 2015 som är 
tillgängliga för resenärer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel år 2025. 

 

Hållplatsnummer Hållplatsnamn Hållplatsnummer Hållplatsnamn 

34025 Kalmar C 33003 Hagby skola 
61008 Oskarshamn Resecentrum 34179 Vegagatan 
34066 Malmen 32017 Påryd 
73004 Hultsfred Resecentrum 61018 Oscarsgymnasiet 
42018 Nybro station 34052 Siriusplan 
56001 Högsby Resecentrum 84047 Vimmerby Vårdcentral 
84017 Vimmerby Resecentrum 34058 Täljstenen 
95084 Västervik Resecentrum 42035 Madesjöskolan vändplan 
34020 Tullslätten 45008 Simon Gates väg 
34105 Mejeriet 53003 Krungårdsskolan 
95036 Västerviks sjukhus 33015 Prebendevägen 
33013 Ljungbyholm busstation 97018 Gamleby centrum 
34198 Tingshuset Kalmar 32017 Påryd 
53030 Blomstermåla station 34293 Falkenbergsskolan 
53050 Ålem E22 62008 Stolpen 
51040 Mönsterås busstation 42037 Madesjöskolan 
14012 Borgholm busstation 20012 Mariahemmet 
34033 Länssjukhuset Lasarettsväg 36025 Läckeby skola 
34056 Två Bröders väg 54016 Fliseryd centrum 
8020 Färjestaden busstation 34069 Sveaplan Kalmar 
34027 Framsta 34177 Stensbergshemmet 
34279 Hansa City 95043 Johannesdalsplan 
34249 Lindsdal centrum 20013 Allfargatan 
34190 Skälbyallén 53036 Nyemålavägen 
34014 Chokladfabriken 61125 Djurparken 
34073 Berga Centrum 20043 Bergkvara skola, vändplan 
25015 Emmaboda station 8051 Algutsrum väg 136 
34054 Norrlidens Centrum 34163 Kroggärdet 
20014 Torsås torg 76004 Silverdalen centrum 
56015 Berga station 61026 Oskarshamns sjukhus Rösväg 
56024 Fröviskolan 4189 Röda Grind 
34055 Smålands Lejons väg 72009 Södra Långgatan 
34104 Skogsrået 34267 Giraffen 
73007 Hagadal 34148 Lindsdal Södra 
15020 Lundegård 8042 Möllstorpsgatan 
61112 Folkets Park Oskarshamn 34108 Mor Saras väg 
61030 Rödsleskolan vändplan 35013 Trekanten 
97020 Gamleby station 61074 Skonarevägen 
72016 Sanatorievägen 32011 Tvärskog skola 
7028 Skansenskolan, Klockan 8049 Jätten Alguts väg 
34057 Två Systrars väg 99029 Överums Bruk 
61019 Kristineberg centrum 84004 Kyrkterrassen 
36010 Rockneby E22 34250 Skogsråets Vändplan 



72030 Målilla terminalen 67001 Bockara centrum 
83003 Storebro centrum 84022 Vimarskolan 
20017 Bergkvara busstation 37010 Kåremo E22 
66001 Kristdala torg 62002 Fårbo E22 
34030 Sandås 8060 Fritidsgården 
73005 Hultsfred centrum 30014 Halltorp skola 
7040 Sockerbruket 51053 Mönsterås norra 
36029 Läckeby centrum 8079 Ölands Folkhögskola 
34032 Stensbergsparken 84003 Köpmangatan 
95100 Västervik gymnasium 34158 Smedängen 
14019 Slottsskolan 56017 Berga affären 
34026 Södercentrum 61163 Södertorn 
20033 Torskolan 61156 Ingenjörsvägen 
33035 Biblioteket 10012 Alby skola vändplan 
34010 Hotell Brofästet 9020 Glömminge 
33014 Ljungbyholm skola 34159 Tingby skans 
14006 Köpingsvik kyrka 32012 Tvärskog 
34262 Fältvägen 34064 Dragonvägen 
34160 Högalid 36016 Åby kyrka 
94012 Gunnebo centrum 42082 Paradisskolan 
34129 Lindeberga 34120 Ekövägen 
51056 Mönsterås södra 57008 Strömsborg 
34113 Rinkabyholm skola 34161 Krooks väg 
34106 Smedhagen 34050 Funkabovägen 
34191 Funkabo 34042 Dörbylund 
34146 Garvarevägen 46013 Alsterbro centrum 
8015 Träffpunkt Öland 99014 Postbacken 
34070 Brandstationen 71002 Mörlunda Centrum 
34263 Svedjevägen 83002 Stranden 
35015 Stampgatan 34265 Varvsgatan Kalmar 
4035 Södra Utmarken 75015 Järnforsen station 
74004 Prästgatan 33029 Yxnebergavägen 
14026 Hållstugebacken 51054 Åshaga 
36090 Rockneby skola 95023 Mörtgränd 
7027 Skansenskolan, kansliet 8054 Brovägen 
34061 Franska vägen 51037 Kyrkogården Mönsterås 
95082 Västralund 34095 Kalmarsundsskolan 
14023 Storgatan, HSB 34178 Vasaskolan 
011 Glömminge skola 94010 Folkets Hus Gunnebo 
34166 Kalmar Öland Airport 33032 Södra Hagby 
93021 Ankarsrum väg 40 35014 Hästskobrink 
34269 Vimpeltorpet 74005 Virserum centrum 
94006 Verkebäcksbron 34145 Storklas 
25090 Bjurbäcksskolan 61060 Rödsleskolan 
42012 Hanemåla 34062 Arenan 
57010 Ruda centrum 59019 Fagerhult 
11014 Gårdby skola 95024 Bågvägen 
8044 Möllstorp 56030 Berga Idrottsplats 
8061 Järnvägsgatan 61128 Höghuset Åsa 



58008 Fågelfors centrum 84001 Folkets Park Vimmerby 
74009 Nya torget 35014 Hästskobrink 
8046 Snäckstrand norra 74005 Virserum centrum 
34297 Smedby centrum 34145 Storklas 
7030 Trollet 61060 Rödsleskolan 
34063 Fölehagsvägen 34062 Arenan 
7050 Mörbylånga busstation 61174 Oscarsgymnasiet Stengatan 
34126 Skalkarevägen 20018 Bergkvara skola 
45013 Stallgården 42005 Åkrahällskolan 
95032 Rosavilla 8041 Trastgatan 
45010 Orrefors centrum 34071 Drottning Kristinas väg 
95081 Breviksvägen Rondellen 92006 Totebo 
34041 Rinkabyholm E22 53035 Timmernabben skola 
93006 Ankarsrum station 34222 Adelgatan 
22015 Sophiagården 93018 Ankarsrums skola vändplan 
85003 Södra Vi centrum 30015 Halltorp 
22016 Söderåkra kyrka 34193 Mosekrog 
51039 Parkskolan 34051 Vintergatan 
97025 Östra Ringskolan 34288 Dunö 
84021 Astrid Lindgrens skola 61169 Saltvik skola 
34034 Stensö Hälsocentral 61014 Åsa 
34147 Krukmakarevägen 97022 Folkhögskolan Gamleby 
8050 Äppelvägen 53034 Mastvägen 
95033 Kvarngatan Västervik 34225 Birgittakyrkan 
13015 Rälla 32016 Påryd skola 
51042 Vårdcentralen 14076 Rosenfors Öland 
8010 Algutsrum kyrka 1004 Rosvägen 
60030 Påskallavik E22 20019 Stigen 
97017 Ernebergskolan 61108 Marieholm 
8030 Färjestaden centrum 95022 Florida 
33033 Loverslund 34040 Svaneberg 

 



Bilaga 4. Linjer i starka och medelstarka stråk samt stads- och närtrafik 2015 som är tillgängliga för 
resenärer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel år 2025 

 

Linjenummer Område/Sträcka 

1 och 2 Västerviks stadstrafik 
10 Närtrafik Västervik stad 
23 Edsbruk - Björnsholm - Gamleby - Västervik 
35 Västervik - Vimmerby - Hultsfred 
101 Köpingsvik - Borgholm - Kalmar 
103 och 105 Mörbylånga - Färjestaden - Kalmar 
121 och 500 Kalmar - Torsås – Bergkvara(- Karlskrona) 
131 Kalmar - Smedby - Trekanten - Nybro 
155 och 310 Oskarshamn – Högsby(-Växjö) 
160 och 161 Västervik - Oskarshamn - Mönsterås - Kalmar 
401 – 405 och 411 Kalmar stadstrafik 
421 och 422 Närtrafik Kalmar stad 
702 och 702  Oskarshamns stadstrafik 
904 Kust till kustbanan/Kalmar – Emmaboda(-Alvesta/Göteborg) 
951 Stångådalsbanan/Kalmar – Vimmerby(-Linköping) 
952 Tjustbanan/Västervik - Överum(-Linköping) 
 Närtrafik i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, 

Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, 
Vimmerby och Västervik kommuner 
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Hållplatshandbok 



 2 

Innehållsförteckning                                                                                           Sid 
 
Innehållsförteckning ....................................................................................... 2 
Förord .............................................................................................................. 3 
1 Ansvarsfördelning ........................................................................................ 4 
 1.1 Olika aktörer inom kollektivtrafiken ..................................................... 4 
 1.2 Landstinget (KLT) ............................................................................... 4 
 1.3 Entreprenörer ..................................................................................... 4 
 1.4 Kommuner .......................................................................................... 4 
 1.5 Trafikverket ........................................................................................ 4 
 1.6 Jernhusen .......................................................................................... 4 
2 Hållplatsfakta ................................................................................................ 4 

3 Kvalitetsfaktorer ........................................................................................... 5 
 3.1 Tillgänglighet och trafiksäkerhet ......................................................... 5 
 3.2 Trygghet/Synbarhet ............................................................................ 5 
 3.3 Resenärsinformation KLT´s ansvar .................................................... 6 
 3.4 Underhåll och skötsel ......................................................................... 6 
 3.5 Sittbänkar ........................................................................................... 6 
 3.6 Väderskydd ........................................................................................ 6 
4 Klassificering, ansvar och krav på utformning/utrustning ........................ 7 

5 Olika typer av hållplatser ............................................................................. 8-10 

6 Utrustning, materiel, information ................................................................ 11 
 6.1 Plattform ............................................................................................. 11 
 6.2 Kantstöd ............................................................................................. 12 
 6.3 Skyddsanordning ................................................................................ 12 
 6.4 Hållplatsstolpe .................................................................................... 12 
 6.5 Väderskydd ........................................................................................ 12 
 6.6 Hållplatsinformation ............................................................................ 13 
 6.7 Taktilt stråk ......................................................................................... 13 
 6.8 Sittbänk i väderskydd ......................................................................... 13 
 6.9 Belysning ............................................................................................ 13 
 6.10 Papperskorg ..................................................................................... 13 
 6.11 Cykelparkering ................................................................................. 14 
 6.12 Cykeltrafik förbi hållplats ................................................................... 14 
 6.13 Bilparkering ...................................................................................... 14 
 6.14 Tvärfall och lutning på köryta ............................................................ 15 
 6.15 Beläggning på köryta ........................................................................ 15 
 6.16 Hastighetsdämpande åtgärder ......................................................... 15 
7 Checklista ..................................................................................................... 16-17 
8 Besiktningsutlåtande ................................................................................... 18 
9 Bilagor ........................................................................................................... 19-21 

 
 
 
 



 3 

Förord 

 
För den som reser med kollektivtrafiken är det viktigt att ”Hela Resan” från dörr till dörr flyter 
på smidigt och utan negativa upplevelser. Det gäller både om resan innehåller byte med 
olika transportslag och väntetid vid en hållplats. 
 
I det senare fallet är det väsentligt att platsen för väntan upplevs som säker och trygg. 
Möjligheten att parkera cykel eller bil i direkt anslutning är andra viktiga faktorer. 
 
I den nyligen antagna regionala transportplanen finns en ram om 69 miljoner kronor för 
kollektivtrafikåtgärder regionala stråk perioden 2014 till 2025. Av dessa är 51 miljoner kronor 
fördelade på knutpunkter för buss/bil/cykel och 12 miljoner kronor till mindre hållplatser.  
Var insatserna kommer att ske styrs av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Kalmar Länstrafik (KLT) har tagit fram den nu aktuella hållplatshandboken i syfte att nå en 
enhetlig standard för dessa kommande investeringar. Samråd har under arbetets gång skett 
med länets kommuner och Trafikverket. 
 
I arbetet med handboken har Trafikverkets ”Vägars och gators utformning – VGU” använts 
som en viktig källa. Utformningen bygger vidare på en motsvarande handledning från 
Skånetrafiken. 
 
Från KLT:s sida hoppas vi att handboken kommer att bli ett viktigt verktyg i den fortsatta 
utbyggnaden av kollektivtrafiken i länet. 
 
 

 
Karl-Johan Bodell 
 
Trafikdirektör 
Kalmar Länstrafik 
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1  Ansvarsfördelning 

 

1.1 Olika aktörer inom kollektivtrafiken 

Det är många aktörer inblandade i planering och utförande av kollektivtrafiken i Kalmar län. 
Exempel på aktörer är: 

 Trafikförvaltningen Kalmar Länstrafik (landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet). 
 Entreprenörer (buss, tåg, taxi, båt mm) 
 Väghållare (kommunala, statliga samt enskilda) 
 Kommuner (ansvarar för fysiskplanering såsom översikts- och detaljplanering) 
 Trafikverket, Jernhusen m fl 
 

1.2 Landstinget 

Landstinget är sedan årsskiftet 2011/12 regional kollektivtrafikmyndighet i Kalmar län där Kalmar 
Länstrafik (KLT) är en trafikförvaltning. Landstinget svarar för alla kostnader i samband med driften av 
trafiken samt i förekommande fall investeringar i fordon samt i väderskydd (inkl sittbänk, 
hållplatsstolpe, informationstavla) vid hållplatsen. Trafikförvaltningen har från 1 januari 2012 ansvar för 
myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) samt framtagandet av trafik- 
försörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken. 
 
1.3 Entreprenörer 

Entreprenörerna utför den kollektiva trafiken med buss, taxi eller tåg via trafikavtal med 
trafikförvaltningen. Entreprenörerna kan ofta lämna värdefulla synpunkter vid planering och 
projektering av terminal- och hållplatsbyggen. 
 
1.4 Kommunerna 

Kommunerna sköter drift och underhåll av själva markanläggningen vid bytespunkter och hållplatser i 
anslutning till det kommunala gatunätet. Det kommunala åtagandet omfattar även att ansluta 
bytespunkter och hållplatser med säkra gång- och cykelvägar samt tillgodose behovet av parkering för 
cykel och eventuellt bil. 
 
1.5  Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart. Trafikverket svarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket äger och underhåller alla spårområden och plattformar längs järnvägarna. Ofta 
finns busshållplatser och terminaler lokaliserade intill järnvägsstationerna. Busshållplatserna är dock 
oftast placerade på kommunal mark och därmed utanför Trafikverkets områden. 
 
1.6  Jernhusen 

Jernhusen AB äger och förvaltar bl a järnvägsstationer. I uppdraget ingår att medverka till att stationer 
och verkstäder utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande 
på konkurrensneutrala villkor. De ska också se till att resenärens behov av trygghet, säkerhet och 
service uppfylls. Det innebär att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm. 
 
 
2  Hållplatsfakta 

Invånarna i Kalmar län har tillgång till ca 270 fordon i form av bussar och tåg. I länet finns ca 4300 
hållplatser. I varje kommun (ej Borgholm, Mörbylånga och Torsås) finns minst ett resecentrum/station.  
I KLT:s databas (Rebus) finns information om utrustning och material samt hållplatsernas koordinater 
tillgängligt. Även foton finns redovisade på flertalet av hållplatserna. 
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3  Kvalitetsfaktorer 
 

3.1 Tillgänglighet och trafiksäkert 
 
KLT:s uppdrag är att tillhandahålla trafiklösningar som tillgodoser alla människors resebehov. Under 
senare tid har tillgängligheten till kollektivtrafiken successivt ökat. Anpassning av fordon och 
hållplatser, införande av informationssystem och ökad insikt om funktionsnedsattas situation är några 
viktiga pusselbitar som bidragit till detta.  
En förutsättning är att det finns ett ”Hela Resan”- perspektiv i vårt och våra samverkanspartners 
synsätt där hållplatsernas utformning är en viktig del. 
 
Hållplatsen ska vara tillgänglig och trafiksäker. Vägen till och från hållplatsen ska vara den 
trafiksäkraste men också den attraktivaste, och helst den kortaste. Tillgängligheten bestäms bl a av 

 
 hur många resenärer som kan nå 

hållplatsen 
 hur lätt det är att nå den med olika 

färdmedel 
 vilka möjligheter det finns att 

parkera cykel och bil 
 hur den fysiska tillgängligheten/ 

utformningen är för personer med 
olika funktionsnedsättningar  

 hur är gång- och cykelvägar, 
ramper och gångtunnlar 
utformade 

 hur snöröjning sker 
 
 
 
 
3.2 Trygghet/Synbarhet 
 
De fem kvalitetsfaktorer som allmänheten rangordnar högst enligt Svensk kollektivtrafiks barometer är  
1. Enkelhet, 2. Snabbhet, 3. Lyhördhet, 4. Avgångstider och 5. Trygghet. 
Hållplatsens lokalisering och utformning liksom anslutande gång-/cykelvägar är viktiga faktorer att 
beakta ur ett trygghetsperspektiv. Hållplatsen ska vara överblickbar i alla ljusförhållanden. Belysning 
krävs dels för att kunna öka tryggheten, dels för att resenären ska kunna ta del av information samt för 
att föraren tidigt ska kunna upptäcka väntande resenärer. 
Såväl väderskydd som hållplats i övrigt skall kännas inbjudande, bekväma och trygga. Hållplatsen ska 
vara tydligt markerad och det bör framgå vilka linjer som trafikerar hållplatsen samt linjens/linjernas 
slutdestination. 
Det är viktigt att den syns på långt håll, både ur ett förar- och resenärsperspektiv, vilket innebär att t ex 
reklamskyltar inte ska placeras så att de skymmer hållplatsen samt att sly och annan skymmande 
växtlighet tas bort.  
Det är orimligt att bygga om eller justera alla hållplatser efter alla krav och synpunkter, men efterhand 
kan vi successivt genomföra förbättringar och utveckling mot säkrare och mer ändamålsenliga 
busshållplatser. 
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3.3    Resenärsinformation KLT:s ansvar 
 
Som resenär behöver man information såväl före, under, som efter resan. Information såsom 
hållplatsnamn, tidtabell mm är därför viktig. Nya informationssystem som realtidsinformation som visar 
hur lång tid det är till nästa avgång (IBUS), skapar säkerhet och trygghet hos resenären och inger 

förtroende. Utformningen och 
placeringen av informationen ska vara 
sådana att alla kan ta del av densamma. 
 
 
3.4 Underhåll och skötsel 
 
Komfort och trivsel på hållplatsen är 
minst lika viktig som på bussen. 
Hållplatsens material, utrustning och 
design är olika åtgärder som ökar 
komfort och trivsel men den viktigaste 
faktorn är fungerande system för 
underhåll och skötsel. 
Snöröjning/halkbekämpning av 
hållplatser samt anslutande gång-
/cykelväg är väghållarens ansvar och 
ska vara högt prioriterad. Detsamma 

gäller grundläggande underhåll av markytan på och runt hållplatsen samt gång-/cykelvägar. Vid 
snöröjning ska snövallar mellan hållplats och körbana tas bort i hela bussens längd. Snö som plogats 
in i väderskydd ska tas bort. Väghållaren ansvarar för ev. tvätt och städning av markytan. 
 

 
3.5    Sittbänkar 
 
För resenären upplevs väntetiden som en större uppoffring än åktiden. En sittplats betyder därför 
mycket för en resenär, eftersom det är bekvämt och att väntetiden kan utnyttjas till att vila eller läsa en 
bok. Resenärer som har relativt långt avstånd till hållplatsen tar extra god tid på sig för att vara säkra 
på att inte missa bussen. Detsamma gäller vid låg turtäthet. Resenären värderar då sittbänk och 
väderskydd högt. Om väderskydd saknas ansvarar väghållaren för sittbänk. 
 
3.6    Väderskydd 
 
För resenären är det viktigt att kunna skydda sig 
mot regn och blåst, och då värderas ett 
väderskydd med sittbänk högt. Om det är minst 
20 påstigande på ett dygn på en hållplats kan 
kostnaden för ett väderskydd motiveras. 
Väderskydd kan även behövas när resenärerna 
är färre och då särskilt på speciellt utsatta 
platser eller när andelen resenärer med 
funktionsnedsättningar är hög. För att inte 
utestänga resande med funktionshinder är 
rökning inte tillåten i väderskydden. 
 
KLT har ansvar för samtliga väderskydd utom 
de med reklam. Ansvarig för de senare är 
företaget Clear Channel. KLT strävar efter en 
enhetlig utformning av väderskydden vilket 
möjliggör lagerhållning av både väderskydd och reservdelar som ger bättre förutsättningar när man 
placerar ut nya samt att åtgärda trasiga.  
Dessutom kan upphandling av en större volym minska kostnaderna. Se bilaga. 
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4 Klassificering, ansvar och krav på utformning/utrustning 
 
Hållplatserna är indelade i fyra huvudgrupper baserat på geografiskt belägenhet samt antal 
påstigande resenärer per dygn. Vid hållplatser som nyttjas av skolbarn bör säkerhetsaspekterna 
särskilt beaktas såsom skyddsräcken, mobil hållplats e dyl. 
Angivna kriterier innebär att hållplatserna ska anses vara anpassade för äldre, rollatoranvändare, 
rullstolsburna, synsvaga och blinda. I listan anges rekommenderad lägsta nivå. För busshållplatser 
med enbart avstigande gäller inte dessa minimikrav. 

  
 
 ____________________________________________________________________________  

 
1) på landsbygden används körbanehållplats 
2) vid behov 
3) solcellsdriven anläggning övervägs 
4) hållplatsstolpen ska placeras >60 cm från kantsten men inte så den stör gående 
5) utanför tätort 
6) bänk kan ersättas med en såkallad lutningsbräda 
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5 Olika typer av hållplatser 
 
Nedan återfinns utdrag ur VGU som ger rekommendationer angående olika typer av hållplatser. 
 
I tätorter är hållplatsen och dess närmaste omgivning en trafikfarlig miljö där många oskyddade 
trafikanter rör sig. Därför måste trafiksäkerheten i anslutning till hållplatser särskilt beaktas. Nedan ges 
råd avseende val, placering och utformning av hållplatser som ger god trafiksäkerhet. Därutöver finns 
ofta behov av att vidta särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder i gatumiljön i anslutning till 
hållplatser. Sådana åtgärder behandlas dock inte i busshållplatsavsnittet. 
 
Busstrafiken ska göras mer användbar för personer med funktionsnedsättningar och för barn. Dessa 
ökade krav har beaktats genom val av hållplatstyp och att krav ställs på plattformar och deras 
utformning. Ur bussresenärens perspektiv är det en fördel om man anlägger raka hållplatser vilket 
innebär att bussen inte behöver svänga in/ut vid angöring vilket minskar komfort och säkerhet. 
 
Busstrafiken ska ges en bättre framkomlighet och regularitet.  
I hållplatsavsnittet redovisas hållplatslösningar som främst har den förstnämnda egenskapen. 
 
Inledningsvis presenteras de mest aktuella hållplatstyperna. 
 
 

 
Dubbel stopphållplats (timglashållplats), som bara ska användas i tätort, är utformad med 
avsmalningar av gatans körbana på ett sådant sätt att alla fordon i båda riktningar måste stanna när 
bussen står på hållplatsen. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande 
effekt och möjliggör god angörning, hög plattform och god plats för väntande resenärer. 
Hållplatstypen innebär att man får en hög trafiksäkerhet vid hållplatsområdet. 
 
 
 

 
 
Enkel stopphållplats används i tätort och är utformad så att fordon i samma riktning inte kan passera 
när bussen står vid hållplatsen. Hållplatstypen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och 
möjliggör normalt god angöring och hög plattform. Den innebär att man får en hög trafiksäkerhet vid 
hållplatsområdet. 
 
 

 
 
Klackhållplats, som börjar användas i allt större omfattning i tätorter, är utbyggd i gatan och kallas 
därför ibland ”Utbyggd hållplats”. På en gata med bara ett körfält i vardera riktningen stoppas normalt 
trafik bakom bussen när den står vid hållplatsen. På bredare gator finns större möjlighet att köra om 
buss som står vid hållplats. Klackhållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och 
möjliggör god angörning, hög plattform och god plats för väntande resenärer. 
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Glugghållplats förekommer främst i tätortsmiljö. En del av parkeringsfältet upplåts för hållplats.  
Det är viktigt att man beaktar att hållplatssträckan måste göras tillräckligt lång för att möjliggöra  
fullgod angörning. 
 
 

 
 
Körbanehållplats förekommer i tätort och längs 2-fältsvägar på landsbygd. För såväl tätorts- som 
landsbygdsförhållanden gäller att bussen står i körbanan och kan blockera eller störa bakomvarande 
trafik. Undantag är i tätorten då körfältet närmast kantsten görs så brett att det rymmer både en 
stillastående buss och omkörande bilar. 
 

 
 
Vägrenshållplats är en vanlig hållplatstyp längs befintliga s.k. 13-metersvägar på landsbygd. För att 
en hållplats ska klassas som vägrenshållplats krävs att vägrenen är minst 2 meter bred. Plattform 
saknas ofta på vägrenshållplatser. 
 
 

 
 
Fickhållplats ligger skild från vägen eller gatan. Hållplatstypen är vanlig på landsbygd, och saknar 
idag ofta plattform. Även i tätort är fickhållplatsen vanligt förekommande trots att den kräver stort 
utrymme och är svår att angöra. 
 

Sned fickhållplats kräver större bredd men är lätt för bussen 
att angöra även när kantstödet är högt.  
Till nackdelarna hör att hållplatsdjupet blir stort och att det 
krävs större uppmärksamhet av föraren vid utkörning. 
Hållplatstypen är relativt lite prövad. 
 

 

 
 
Avskild hållplats är avskärmad från vägbanan med staket, refug, grönremsa eller nivåskillnad. 
Inbromsning sker i huvudsak på infarten och acceleration i huvudsak på utfarten. 
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Ibland finns det inte utrymme att placera väderskydd/soffa som skisserna visar utan den hamnar alltför 
nära gatan/vägen. Bedömningen kan då bli att man får avstå från att placera ut dem. 
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6 Utrustning, materiel, information 
 
I planeringsskedet av en hållplats ska det tydliggöras vem/vilka som ska anlägga, bekosta och 
underhålla hållplatsen och det som hör till, t ex plattform, väderskydd, hållplatsutrustning, anslutande 
gångväg m.m. 
 
6.1 Plattform 

 
 Alla nya busshållplatser bör utrustas med plattform som har en plan, hård och jämn yta. 

Befintliga hållplatser bör kompletteras med plattform av trafiksäkerhetsskäl samt för att göra 
kollektivtrafiken tillgänglig för alla. 

 Plattformen ska vara minst 17 cm högre 
än körbanan. 17 cm möjliggör att 
överhänget på en vanlig buss kan komma 
in över plattformen utan att skadas. 
Bussar med nigning kommer ner till 
ungefär 22 cm över mark. 

 För de hållplatstyper (t ex klackhållplats) 
som medför att bussen alltid angör 
hållplatsen utan att bussens överhäng 
går in över själva plattformen kan 
plattformen ibland göras något högre än 
17 cm om bussarnas 
dörröppningskonstruktion medger detta, 
dock högst 22 cm. Vid 22 cm 
plattformshöjd blir det ingen eller liten skillnad mellan plattformen och bussens golv vid nigning. 

 Brantare lutning än 1:20 bör undvikas i anslutning till plattform. 

 Plattformens kant närmast kantstödet ska utföras med en vit kantremsa och kontrasterande i 
ljushet, t ex en-två rader med vita plattor, vilka ofta är 35 cm x 35 cm. 

 Bussar är som regel försedda med ramp för att kunna ta ombord rullstolar. I utfällt läge 
erfordras för rampen cirka 1 meter från bussen. En rullstol erfordrar ett utrymme på plattformen 
av cirka 1,0 meter x 1,4 meter. Manöverutrymme för rullstol kräver därutöver 1,5 meter x 1,5 
meter. För att någorlunda kunna manövrera en rullstol krävs en plattformsbredd om 3,5 meter 
vid påstigningsdörr och vid främre avstigningsdörr. Plattformsbredd mindre än 2,25 meter ger 
normalt inte möjlighet att ta ombord rullstol och ska därför undvikas. 

 Plattformens längd avgörs av vilken busstyp hållplatsen dimensioneras för och om fler än en 
buss ska nyttja hållplatsen samtidigt. På landsbygd bör plattformens längd utformas för 
boggiebuss (15 m). I tätort bör plattformens längd utformas för ledbuss (18 m). Detta gäller 
endast som vägledning när god kunskap om trafikerande och framtida busstyper saknas. Vid 
mycket litet utnyttjande i t ex glesbygd kan plattformens längd begränsas. Det ska dock alltid 
vara möjligt för bussresenär att både gå på och av bussen via plattform. 

 Plattformen ska vid behov också ha plats för lutningsbräda (ståvila). 

 För maskinell snöröjning mellan väderskydd och kantsten/räcke krävs normalt 2,25 meters 
bredd. 
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6.2 Kantstöd 

Plattformen ska ha ett kantstöd 
mot gatan som möjliggör att 
bussen kan stanna med alla 
dörrarna nära intill plattformen 
utan att kaross och däck 
skadas. Kantstöd och 
anslutande köryta bör därför 
vara av prefabricerad betong 
och utformas enligt figur. 

 

Om granitkantsten används ska den vara slät och avfasad. Den ökade risken för ojämna sättningar 
kan innebära att en lägre plattformshöjd än 17 cm måste väljas. 

 

6.3 Skyddsanordning 

Plattformen bör vid behov förses med räcke framför bussen i syfte att förhindra att gående går ut 
framför bussen. Detta gäller särskilt när många barn använder plattformen och bilar passerar i hög 
fart.  
Skolskjutshållplatser kan vara i extra behov av räcken längs bussen som möjliggör en säker 
bussangörning. Skilda busstyper kan angöra hållplatsen varför generella mått på räckets längd och 
öppningar inte kan anges. 

 

6.4 Hållplatsstolpe 

Hållplatsstolpen ska placeras vid eller mitt för påstigningsplatsen d v s i plattformens bakkant förutsatt 
att den blir väl synlig för passagerare och ankommande buss. Hållplatsstolpen kan också placeras på 
plattformen, men då minst 0,6 meter innanför kantstödet. 
Topptavlans underkant bör sitta 2,5 meter över mark och vara riktad mot trafiken. 
Tidtabellskassettens underkant ska sitta 1,2 meter över mark och i linje med gata/väg. 
Enligt Väglagen § 43 behövs tillstånd från väghållningsmyndigheten för hållplatsstolpe.  
Med väghållningsmyndigheten avses Trafikverkets regionala förvaltning där staten är väghållare eller 
den kommunala nämnd som kommunfullmäktige beslutat där kommunen är väghållare. 

 

6.5 Väderskydd 

Plattform bör alltid kunna förses med väderskydd. Undantag är de hållplatser som bara fungerar som 
avstigningshållplats. Om utrymmet är begränsat kan väderskydd utan gavlar användas.  
I väderskyddet bör det finnas en sittbänk. Väderskyddet ska placeras och utformas på ett sådant sätt 
att det är enkelt för bussföraren att se om det finns väntande 
bussresenärer i väderskyddet. Väderskyddets storlek, 
utformning och läge ska avgöras i samråd med KLT.  
Exempel enligt bilaga 1 och 2. 

I samband därmed bör även behovet av cykelställ, belysning, 
typ av elförsörjning gångvägar, röjning/skötsel av vegetation 
och dylikt undersökas. 

Väderskyddets bärande konstruktionsdelar bör inte placeras 
närmare kantstödet än 1,5 meter.  
Enligt Väglagen § 43 behövs tillstånd från 
väghållningsmyndigheten för väderskydd. 
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6.6 Hållplatsinformation 

Med några få påstigande är det tillräckligt med hållplatstopp (hpl-namn, zon-nr, linje-nr inkl. 
slutdestination) och telefonnummer till trafikupplysning/ 
trafikstörning. På hållplatser i tätort ska tidtabeller finnas 
uppsatta antingen i väderskyddet eller på stolpen. 
Tidtabellerna ska följa KLT:s profil (stads- resp. 
landsbygdsmall) och tel.nr till trafikupplysningen ska finnas 
väl synligt.  
På terminaler/bytespunkter ska information om hållplats-
lägen finnas samt även en större tidtabell i form av ”Gult 
Anslag” där alla turer finns med från terminalen till andra 
orter i kommun och Kalmar län. Information ska även ges i 
form av en stiliserad linjenätskarta. 

Realtidsinformation (IBUS) är aktuellt när antalet 
passagerare överstiger 100 eller när det av andra skäl är önskvärt.  

 

6.7 Taktilt stråk 

Det kan finnas ett taktilt ledstråk med till exempel 
sinusplattor från sittbänk till bussens påstigningsdörr. 
Utformas väderskyddets sidovägg så att det fungerar som 
riktningsgivare behövs inte taktila plattor parallellt med 
sidoväggen. Från sidoväggens slut och fram till 70 cm  
(35 cm vid en rad kontrastplattor) från plattformens kant 
mot gatan ska finnas taktilt ledstråk kontrasterande i 
ljushet. Närmast plattformens kant ska det finnas en 
kvadratisk yta av varningsplattor 70 cm x 70 cm i 
avvikande färg, t ex 2 x 2 35 cm x 35 cm kupol, knopp- 
eller släta plattor. 
 

 

6.8 Sittbänk i väderskydd 

Bänk ska finnas med sittbrädan 50 cm över mark. Armstödet ska vara 70 cm över mark och utformat 
så att det ger ett gott stöd när man reser sig upp. Sittbänken bör placeras intill främre gavel vilket 
underlättar för synsvaga att hitta till bussens instegsdörr. 
Vid sidan om bänken ska det finnas plats för rullstol som är 1,0 x 1,4 meter. 
 

6.9 Belysning 

Hållplats bör normalt ha belysning i närheten som bidrar till att hållplatsen och väntande 
bussresenärer syns bra på långt håll. Där elektricitet saknas kan batteri- eller solcellsdriven lampa 
användas som aktiveras av väntande resenär. På vissa hållplatser finns särskilda stoppsignallampor 
(BussLED) som också aktiveras av väntande resenär. Hållplatsen ska då ligga utmed en väg med 
minst 70 km/h hastighetsgräns. Den ska vidare vara mörkt belägen eller skymd av kurva eller backe. 
Slutligen krävs ett visst frekvent dagligt resande från hållplatsen. 
Om särskild belysning i väderskydd erfordras i tätort behöver detta förberedas genom kabeldragning. 
Ansvar för detta avgörs i samråd mellan KLT och väghållaren. 
 

6.10    Papperskorg 

Anskaffning, uppsättning samt tömning av papperskorg är väghållarens ansvar. 
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6.10 Cykelparkering 

Vid behov ska cykelparkering finnas i anslutning till busshållplatsen. Cykelparkeringen ska placeras 
och utformas så att funktionshindrade inte kan skadas på parkerade cyklar och det ska vara möjligt att 
på ett enkelt och naturligt sätt låsa fast cykeln i ett fast föremål av något lämpligt slag. 

Behovet av cykelparkering bör bedömas för varje hållplats. Behovet är normalt störst vid skolskjuts- 
hållplatser och där pendlartrafik förekommer. Anskaffning och uppsättning av cykelställ är 
väghållarens ansvar. Två exempel på bra lösningar framgår av följande bilder. 

 

 

 

 

 

 

6.12 Cykeltrafik förbi hållplats 

Alla hållplatstyper utom avskild hållplats tillåter normalt cykeltrafik på vägen/gatan. Cykeltrafikens 
omfattning kan dock påverka valet av hållplatstyp. 

På trafikled i tätort (VR90, VR70 och VR50) ska cyklister ha cykelförbindelse klart skild från 
trafikleden, i korsning och på sträcka. Där detta är uppfyllt behöver inte cykeltrafiken påverka val av 
hållplatstyp. 

När cykelbana saknas på gata med VR50/30 och dubbel stopphållplats, enkel stopphållplats eller 
klackhållplats övervägs, kan särskild studie erfordras av hur cykeltrafiken ska hanteras. 
Om cykelbana finns på gata med VR50/30 ska den om möjligt dras bakom väderskyddet. I de fall 
cykelbanan måste dras mellan väderskyddet och bussen bör åtgärder vidtas som främjar ett gott 
samspel mellan bussresenärer och cyklister. Åtgärderna bör vara av sådant slag att cyklisterna 
uppmärksammas på bussresenärerna samt att de bidrar till att cyklisterna får en lägre fart. 
En konkret åtgärd kan vara att göra gångbanan i ett material som associerar till gående, t ex ljusgrå 
plattor, och cykelbanan i ett material som associerar till cyklande, t ex rödbrun asfalt. På gata med 
VR30 finns eller eftersträvas låg fart och ett gott samspel mellan bilist och cyklist. Normalt färdas 
därför cyklisterna i körbanan. Det innebär att när buss står vid hållplats måste cyklisterna antingen 
vänta bakom stillastående buss eller passera utanför. 

Där gång- och cykelförbindelse korsar 30-gata kan dubbel stopphållplats med vägkudde eller platå- 
gupp vara en effektiv åtgärd för att hastighetssäkra där behovet är särskilt stort. 

 

6.13 Bilparkering 

Där hållplatsens placering och turutbudet förväntas medföra byte från bil till buss kan behov av bil- 
parkering finnas (infartsparkering/pendelparkering). P-platserna kan med fördel förses med el-uttag. 
Ett antal p-platser ska vara anpassade för funktionsnedsatta. 
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6.14 Tvärfall och lutning på köryta 

Hållplatsens tvärfall bör inte överstiga 2,5 %. Normalt utförs tvärfall i fickhållplats med lutning från 
kantstöd. Detta minskar stänkrisken och är även lämplig med hänsyn till att bussens krängning vid 
infart begränsas. Ränndalen kan också anläggas mitt under bussen för att få god vattenavrinning och 
plan bussuppställning. 

Lutningen i längdled bör, om kantsten anläggs, vara minst 0,5 % med hänsyn till vattenavrinningen. 
Dagvattenbrunn bör om möjligt undvikas vid plattformens kantstöd med hänsyn till risken för att ojämn 
sättning kan orsaka gupp och stänkrisk. Problemet med halka varierar med hållplatstyp. Större lutning 
än 3 % bör undvikas. 

 

6.15 Beläggning på köryta 

Det finns flera skäl att utföra bussens angöringsplats med betong eller annan hårdare/avvikande 
beläggning. Den hårdare ytan gör att körspår och sättningar undviks vilket förhindrar vattensamlingar 
och underlättar användning av högt kantstöd. Den avvikande beläggningen visar dessutom tydligt 
vilken yta som är avsedd för bussuppställning. 

 

6.16 Hastighetsdämpande åtgärder 

Farthinder i form av gupp kan – rätt placerade, utformade, utmärkta och underhålla – förbättra 
trafiksäkerheten särskilt för gående och cyklister. Gupp kan dock innebära negativa konsekvenser för 
kollektivtrafiken genom att restider förlängs, komforten försämras, fordonsslitaget samt risken för 
arbetsskador på förarna ökar. 
Inriktningen bör därför vara att undvika traditionella cirkel- och platågupp på busslinjer. 

I ett modernt trafikplaneringstänk kan farthinder göras till stor fördel för kollektivtrafiken. Farthinder är 
till för att göra korsningar med motorfordon mer säkra för oskyddade trafikanter, vilka är 
kollektivtrafikens kunder. Genom att jobba med en tydligare koppling mellan de oskyddade 
trafikanternas rörelser och busshållplatsernas läge kan farthinder med fördel användas i direkt närhet 
till busshållplatser. 

Här är kollektivtrafiken hastighet som lägst och farthinder har därmed ingen negativ inverkan på 
framkomligheten. Om ett farthinder planeras på en gata där kollektivtrafiken kör regelbundet och 
placeringen inte är kopplad till vare sig korsning eller hållplats bör nyttan med farthindret utredas mer 
noggrant. 

Ett farthinders utformning ska helst ha brant 
lutning på vägen upp och sedan ha en flack 
lutning på vägen ner. Typexempel på 
utformning ses i vidstående figur.  
Farthindret kombineras med fördel med 
dubbel stopphållplats. Projekteringsdetaljer 
finns mer beskrivna i Trafikverkets rapport 
2010:052 Bussar och gupp. 

Vid planering av nya farthinder på gator och 
vägar med busstrafik bör detta ske i samråd 
mellan väghållaren och KLT. Samrådet bör 
ske utifrån en helhetssyn där man beaktar 
busstrafikens konkurrenskraft, attraktivitet och 
tillgänglighet samt gångtrafikanters och 
cyklisters säkerhet. Samrådet bör ha som 
utgångspunkt – typ av farthinder, utformning, 
placering, frekvens och underhåll. Nya gupp ska alltid utformas så att Sed 300 – värdet inte riskerar 
att överskrida 0,5 Mpa vid 20-30 km/tim. 
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7 Checklista 
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8 Besiktningsutlåtande 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Ritning hållplatskur City 90 Light  3 sektioner (KLT) 
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Ritning hållplatskur City 90 Light  2 sektioner (KLT) 
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Bilaga 2 
 
Ritning hållplatskur (Träkur Landsbygd) 

 

 



 
 

Bättre och säkrare 
bytespunkter 

i kollektivtrafiken 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
 

Fastställd av Trafikstyrelsen den 20 mars 2013, § 8  
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Förord 
Ett byte är normalt den svagaste länken i den kollektiva resan och upplevs ofta som negativt. 
Alla byten uppfattas mentalt som en förlängning av restiden även om övergången sker utan 
större tidspillan.  
 
För kollektivtrafikansvariga är det därför av stor vikt att kunna minska resenärens negativa 
upplevelse av bytet. Ett sätt att minimera effekterna är att skapa så attraktiva bytespunkter 
som möjligt. Med bytespunkt avses här en plats i kollektivtrafiknätet där byte kan ske av färd-
sätt och/eller färdmedel. 
 
Attraktiva bytespunkter kan bara utvecklas i ett nära samspel med omgivande samhälle. Loka-
liering av bostäder, verksamheter och service kring bytespunkten ökar tillgängligheten till 
kollektiva resor och bidrar därmed till en hållbar samhällsutveckling och ett klimatanpassat 
transportsystem. Bättre och säkrare bytespunkter ger i slutänden smidigare kollektivtrafik och 
fler resenärer. 
 
Kalmar Länstrafik (KLT) lämnade 2013 en redovisning av vilka bytespunkter som då bedöm-
des behövas för att förverkliga planerade starka stråk för den regionala kollektivtrafiken och 
därmed leda i riktning mot önskad regionförstoring. Utgångspunkten för utvecklingen av 
starka stråk finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Den föreliggande rapporten är en reviderad och utökad version av utgåvan från 2013. Till 
skillnad mot den tidigare upplagan behandlas i denna version bytespunkter för såväl den reg-
ionala buss- som tågtrafiken.  
 
 
 
 
 
Karl-Johan Bodell 
 
Trafikdirektör 
Kalmar Länstrafik 
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Bakgrund 
Funktionell regionförstoring är en viktig inriktning i den gällande regionala utvecklingsstrate-
gin (RUS)1. Det långsiktiga målet är att minska antalet lokala arbetsmarknader från fyra till 
två genom att öka tillgängligheten till olika delar av länet. En snabb, bekväm och tillförlitlig 
kollektivtrafik är ett mycket viktigt medel för att nå målet.  

Landstinget i Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet antagit ett reg-
ionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i länet2. I programmet läggs restider 
under 60 minuter fast som mål mellan dels huvudorter för lokala arbetsmarknader, dels cen-
tralorter i kommuner. Turtäthetsmålet för samma relationer är minst timmestrafik vardagar.  

Ett viktigt steg i genomförandet av programmet är satsningen på en tätare och snabbare trafik 
med buss och tåg. Det senare gäller naturligt nog bara för de ortsrelationer där det idag finns 
järnväg. Med en snabb, enkel och säker kollektivtrafik som dessutom kan erbjuda något som 
ger mervärden jämfört med en bilresa, till exempel att kunna använda restiden till arbete eller 
studier, bedöms förutsättningarna att locka fler resande till kollektivtrafiken som goda. De nya 
resenärerna bedöms i huvudsak komma från någon av följande kategorier:  

 personer boende i tätorter som i stället för att ta bilen till jobbet börjar gå eller cykla till 
hållplatsen och därifrån tar bussen 

 personer boende på landsbygd som i stället för att ta bilen ända in till arbetsplatsen i tätor-
ten i stället väljer att parkera vid en bytespunkt/hållplats och nyttja bussen för andra delen 
av resan 

Syfte 
En bra kollektivtrafik med kombinationen buss och tåg är nödvändig för att kunna knyta 
samman länet. Med hög turtäthet och kortare restid kan kollektivtrafiken bli konkurrenskraftig 
gentemot bilen i de stråk där det finns potential att locka till sig nya resenärer. Varje kilometer 
minskat bilåkande ger en motsvarande direkt positiv effekt på klimatet i form av minskat ut-
släpp av koldioxid. 

Med början från hösten 2008 och framåt har det skett en förändring av den linjelagda busstra-
fikens struktur. Då infördes stråktrafik på sträckan Kalmar – Oskarshamn, vilket innebar att 
turerna lades i en taktfast tidtabell med samma avgångs- och ankomstminut oavsett timtid. 
Linjesträckningen gjordes samtidigt om och kördes rakare på E22. Dessa ändringar var sam-
mantaget en bidragande orsak till den noterade resandeökningen på sträckan med 15 procent 
mellan 2009 och 2010 till 425 000 resande på årsbasis.  

Samma år infördes stråktrafik även mellan Kalmar och Karlskrona. År 2011 utsträcktes stråk-
trafiken Kalmar – Oskarshamn till att även omfatta Västervik och året efter (2012) började 
stråktrafik införas även på sträckorna Borgholm – Kalmar och Hultsfred – Vimmerby – Väs-
tervik. Från och med december 2015 finns stråktrafik även på sträckan Kalmar – Mörbylånga. 
Under de närmaste åren planeras stråktrafik att etableras mellan ytterligare orter i och utanför 
länet.  

Introduktionen av stråktrafik har bidragit till en rejäl ökning av det kollektiva resandet. I ge-
nomsnitt har antalet resenärer ökat med i storleksordningen 20 – 30 procent på de aktuella 
sträckorna inom ett par år efter det att trafiken etablerats. Räknas elever som reser med skol-
kort bort uppgår ökningen på samtliga sträckor med stråktrafik till 50 procent eller sedan 2008 
fram till och med 2015. Allra störst har ökningen varit i stråket Hultsfred – Vimmerby – Väs-
tervik, där vardagsresandet mer än fördubblats under perioden med stråktrafik.  
                                                 
1 Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020. Regionförbundet i Kalmar län. 
2 Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021. Landstinget i Kalmar län, rev 2013-09-25 
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Under 2010-talet har även en regionaltågstrafik etablerats i länet. Det första steget blev infö-
randet av det så kallade Krösatågsystemet i relationen Kalmar – Emmaboda – Karlskrona. På 
sträckan Emmaboda – Karlskrona startade trafiken 2013 för att ett år senare följas av Krö-
satåg på sträckan Emmaboda – Kalmar. Trafiken fungerar idag som komplement till den be-
fintliga Kust till kust- respektive Öresundstågstrafiken. Ambitionen är att fortsätta utbyggna-
den av regionaltågstrafiken.  
Två typer av bytespunkter 
Bra och lätt tillgängliga hållplatser i viktiga knutpunkter behövs för att koppla även mindre 
samhällen till kollektivtrafiken i de starka stråken. De flesta av dessa kommer sannolikt att 
behöva utformas för säkra och smidiga byten mellan olika färdsätt. Oavsett typ benämns 
samtliga fortsättningsvis för bytespunkter om inte annat anges. Bytespunkterna har översikt-
ligt utifrån funktion delats in i följande typfall: 

A. Hållplats med väderskydd och säker parkering av cykel, gärna väderskyddad, och bil samt 
anslutning till gång- och cykelvägnät. 

B. Punkt för säkert och enkelt byte (omstigning) mellan färdmedel3 i kollektivtrafiken med 
god anslutning till gång- och cykelnätet, möjlighet till säker parkering av cykel och bil 
samt laddstolpar för eldrivna fordon. Utrymme ska finnas för minst två bussar samtidigt 
antingen genom planskildhet eller i form av hållplatsficka eller samtidigt uppehåll för 
både tåg och buss.  

För båda typerna av bytespunkt gäller att detalj-
utformningen i normalfallet ska följa Kalmar 
Länstrafiks (KLT) hållplatshandbok4.  

Den följande redovisningen begränsas till att 
enbart omfatta bytespunkter i de starka stråk 
som definieras i det regionala trafikförsörjnings-
programmet. Bytespunkter i den övriga trafiken 
(stadstrafik, närtrafik, landsbygdstrafik och skol-
skjuts) behandlas inte i det här sammanhanget. 
Utpekade stråk 
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
finns vidstående kartbild som långsiktig målbild 
för utvecklingen av starka kollektivtrafikstråk i 
sydöstra Sverige. För att de aktuella stråken ska 
få den avsedda funktionen behöver de komplett-
eras med ett pärlband av bytespunkter.  
 
Det innebär för Kalmar läns vidkommande att 
det under perioden fram till mitten av 2020-talet 
är aktuellt att få till stånd funktionella bytes-
punkter av någondera typen på följande sträckor: 
 
 Borgholm – Kalmar  
 Eksjö – Vimmerby – Västervik 
 Emmaboda – Nybro – Kalmar 

                                                 
3 Färdmedel avser såväl olika fordonsslag (bil, buss, tåg) som olika slag av nät och hierarkiska nivåer (linjetrafik, 
närtrafik) mellan vilka byten kan ske. 
4 Kalmar Länstrafik. Hållplatshandbok. Fastställd av Trafikstyrelsen 2014-03-20, § 8. 
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 Emmaboda – Karlskrona 
 Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rimforsa – Linkö-

ping 
 Kalmar – Mörbylånga 
 Kalmar – Torsås 
 Karlskrona – Torsås - Kalmar – Mönsterås - Oskarshamn – Västervik – Norrköping 
 Linköping – Gamleby – Västervik 
 Oskarshamn – Berga – Hultsfred – Eksjö – Nässjö 
 Oskarshamn – Högsby – Åseda – Växjö 
 Oskarshamn – Målilla – Vetlanda 
 Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum- Åseda – Växjö 
Utpekade lägen 
Sammanlagt har 61 lägen identifierats för någon form av bytespunkt efter de aktuella stråken 
(se karta nedan). Standarden vid minst 28 av dessa lägen klarar dagens krav på funktionsan-

passning, medan resterande behöver 
åtgärdas i varierande grad. Samtliga 
61 lägen ingår i den grupp som be-
tecknas som strategiska i trafikför-
sörjningsprogrammet, vilket innebär 
att de prioriteras vad gäller åtgärder 
för anpassning till funktionshind-
rade.  

För varje läge anges i den följande 
förteckningen planerad funktionstyp 
(A. eller B. enligt ovan), nuvarande 
status samt vilka åtgärder som måste 
till för att den angivna funktionen 
som bytespunkt ska kunna säkras. 
Sakinnehållet i förteckningen har 
tagits fram av KLT med stöd av 
Regionförbundet och Trafikverket. 

Därutöver har en prioritering enligt 
en tregradig skala (1 = mest angelä-
gen) gjorts av bytespunkterna (se 
bilaga). KLT svarar ensamt för prio-
riteringen, vilken utgår från målen i 
det regionala trafikförsörjningspro-
grammet. 
Samverkan och tidplan 
För att åstadkomma den utbyggnad 
av bytespunkterna i de starka stråken 
som föreslås fordras ett nära samar-
bete mellan berörda parter, i första 
hand Trafikverket, kommunerna, 
KLT och regionförbundet. Bytes-

punkter utmed det statliga vägnätet är visserligen primärt en fråga för Trafikverket men plan-
läggning och anslutning till det lokala gång- och cykelvägnätet är exempel på frågor som di-
rekt berör kommunerna.  
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I trafikförsörjningsprogrammet anges som mål att samtliga bytespunkter i de utpekade starka 
stråken är fullt tillgängliga för funktionshindrade och övriga resenärer senast år 2020. För att 
så ska kunna ske behöver utbygganden av tillgängliga och säkra bytespunkter utmed de starka 
stråken i länet bli en åtgärd som prioriteras såväl vid revisionen av den nationella och den 
regionala transportplanen som vid kommunernas åtgärdsplanering.  

 
Behov och konstaterade brister stråkvis 
Om stråken ska fungera som planerat behöver samtliga bytespunkter som ingår i den följande 
förteckningen anpassas till behoven hos individer med funktionsnedsättning. Det innebär 
bland annat att utgångspunkten är att all passage över vägbanan ska vara planskild. Till och 
från bytespunkterna typ B (omstigning) är avsikten att matning ska ske med buss.  

För att hålla nere restider bör även vissa befintliga hållplatser läggas samman där så är lämp-
ligt med hänsyn till resandeunderlag. I de fall stråken passerar genom en tätort minimeras 
antalet busstopp. Allt för att hela resan från dörr till dörr ska ta så kort tid som möjligt. Det 
innebär att bussarna kommer att gå snabbast möjliga väg mellan de största orterna. 

Vid bytespunkterna ska det alltid finnas möjlighet till parkering av cykel, i de flesta fall även 
bil. Boende vid sidan om de starka stråken får ta sig fram till bytespunkten genom matning 
med buss, till fots, med cykel eller bil. Till det kommer behov av bevakade cykelparkeringar i 
tätorter, vilket dock inte behandlas vidare här.  

Ett viktigt påpekande är att de redovisade hållplatskoordinaterna visar de olika busshållplat-
sernas läge, inte positionen av eventuella hållplatslägen för tåg. 
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Stråket Borgholm – Kalmar (riksväg 136/137) 

Borgholm 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Hållplats saknas. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med dubbla hållplatser med väderskydd samt säkra parke-
ringsplatser för bil och cykel.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 5 miljoner kronor. 
Huvudansvarig: Borgholms kommun. 

Planeringsläge: Lokalisering söks i skärningspunkten Norra infarten/Sandgatan/Tullgatan. 
Kommunen bör undersöka möjligheten till statlig medfinansiering.  

Rälla 
Hållplatsnummer: 13015 

Koordinater: 6294328  1546732; 6294359  1546759 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Enklare hållplats med parkeringsmöjligheter finns.  

Önskvärd åtgärd: Behov av tillgänglighetsanpassning, eventuell planskildhet för anslutande 
gång- och cykelväg.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Befintlig 
hållplats används till utredning om samhällets framtida utveckling är klar. 

Glömminge 
Hållplatsnummer: 9020 

Koordinater: 6288087  1544704; 6288109  1544727 
Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny funktionsanpassad bytespunkt anläggs i samband med byggnation av ny 
förbifart. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: En ny passage genom alternativt förbi Glömminge på väg 136 finns med i 
fastställda transportplaner 2014-2025. Befintliga hållplatslägen behålls i avvaktan på åtgär-
dens status i kommande reviderade transportplaner. Kommunen arbetar med exploateringsför-
slag inom området som kan påverka placeringen. 
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Algutsrum 
Hållplatsnummer: 8051 

Koordinater: 6283939  1543921; 6284304  1543939 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskild förbindelse utmed väg 136, säker parkerings-
plats för bil och cykel med möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik samt gång- 
och cykelväg (GC-väg) till Algutsrums samhälle.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 5-10 miljoner kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns med i fastställd regional transportplan 2014-2025. Förslag till 
utformning av bytespunkten finns framtaget. För att kunna genomföras fordras ändring av 
gällande detaljplan.  

Kalmar central 
Hållplatsnummer: 34025 

Koordinater: 6281758  1533942; 6281758  1533915; 6281758  1533884; 6281750  1533942; 
6281749  1533913; 6281748  1533971; 6281741  1533941; 6281733  1533967; 
6281732  1533934; 6281726  1533990; 6281694  1534015 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum och sammanhållen bytesfunktion för tåg 
och buss. 

Önskvärd åtgärd: En översyn av nuvarande stationsområde i syfte att skapa förutsättningar för 
en långsiktig utveckling av en funktionell regional kollektivtrafik görs i samband med plane-
rad exploatering av områden i anslutning till stationen. Första steget i en sådan process är att 
genomföra en åtgärdsvalsstudie över alternativa möjligheter till lösning.  

Investeringskostnad: I ett tidigare åtgärdsförslag har kostnaden för omstrukturering för såväl 
tåg- som busstrafik uppskattats till i storleksordningen 110 miljoner kronor +/- 30-40 procent.  
Huvudansvarig: Trafikverket och Kalmar kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.  
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Stråket Eksjö - Vimmerby – Västervik (riksväg 40) 

Mariannelund 

Hållplatsnummer: 5082 (JLT)/79003 (KLT) 

Koordinater: 6387986  1486030 (JLT)/6387995  1486035; 6387983  1486036 (KLT) 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B) 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med säker omstigning mellan busslinjer och bra 
möjligheter till säker parkering av cykel och bil. 

Önskvärd åtgärd: Förbättrade möjligheter till väderskyddad parkering av cyklar. Komplette-
ring av funktionsanpassning med taktila stråk och realtidsskyltning.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 miljoner kronor.  

Huvudansvarig: Trafikverket och Eksjö kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.  

Vimmerby 

Hållplatsnummer: 84017 

Koordinater: 6393230  1503072; 6393212  1503080; 6393197  1503099; 6393180  1503138; 
6393179  1503171; 6393172  1503153; 6393142  1503153 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum. 

Önskvärd åtgärd: Komplettering av funktionsanpassning samt säker parkeringsplats för cykel 
samt anpassning tillgänglighet.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 1 - 2 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Vimmerby kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. 

Frödinge 

Hållplatsnummer: 82003 

Koordinater: 6396388  1512111; 6396527  1512266 
Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Modern och funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter för cykel 
och bil finns. 

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013. 
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Ankarsrum 

Hållplatsnummer: 93021 

Koordinater: 6398299  1531296; 6398174  1531212; 6398216  1531304 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Modern och funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter samt GC-
väg till samhället finns. 

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2012. Bytespunkten fungerar idag som en Hållplats 
typ A då matningen på grund av alltför få resande ställdes in under 2013/14.  

Gunnebo/Verkebäck 

Hållplatsnummer: 94006 

Koordinater: 6400465  1542466; 6400380  1542377 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Enklare bytespunkt finns.  

Önskvärd åtgärd: Upprustning av bytespunkten med väderskydd samt säkra parkeringsplatser 
för cykel samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Gunnebo/Verkebäck. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Ombyggnad av vägsträckan E22 Gladhammar – Verkebäck finns med i fast-
ställda transportplaner 2014-2025. Ett nytt läge väster om nuvarande studeras i samband med 
planeringen för ombyggnationen.  

Västervik 

Hållplatsnummer: 95084 

Koordinater: 6403728  1549894; 6403726  1549850; 6403712  1549865; 6403699  1549904; 
6403688  1549928 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss.  

Önskvärd åtgärd: Komplettering med funktionsanpassning hållplatsplattformar.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor. 

Huvudansvarig: Västerviks kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.  
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Stråket Emmaboda – Karlskrona (Kust till kust banan) 

Emmaboda station 
Hållplatsnummer: 25015 

Koordinater: 6278106  1483451; 6278105  1483427; 6278087  1483438; 6278073  1483437; 
6278059  1483435; 6278110  1483403; 6278116  1483384 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss.  

Önskvärd åtgärd: Komplettering med planfri passage dels förbi spårområdet, dels över spår 1 
till plattform; väderskydd över plattformar, digital resenärsinformation samt funktionsanpass-
ning busshållplatser. Infrastrukturmässigt behövs en spår- och plattformsgeometri som med-
ger en snabb och effektiv sammankoppling och särkoppling av tåg.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 25 - 50 miljoner kronor beroende på utformning av 
åtgärderna. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. En mindre 
del (funktionsanpassning) utförd 2015 inom ramen för nationell transportplan 2014-2025.  

Vissefjärda 
Hållplatsnummer: 24010 

Koordinater: 6267899  1486220; 6267855  1486218; 6267956  1486256 

Framtida funktion: Hållplats (typ A) 
Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.  

Önskvärd åtgärd: -  

Investeringskostnad: -  

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013. 
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Stråket Emmaboda - Nybro – Kalmar (Kust till kust banan) 

Emmaboda station 
/se Stråket Emmaboda – Karlskrona/ 

Örsjö 
Hållplatsnummer: 44011 

Koordinater: 6285690 1496718  

Framtida funktion: Hållplats (typ A) 
Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.  

Önskvärd åtgärd: -  
Investeringskostnad: -  

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2014. 

Nybro station 
Hållplatsnummer: 42018 

Koordinater: 6290610  1506298; 6290606  1506276; 6290603  1506314; 6290600  1506258; 
6290597  1506293; 6290595  1506333; 6290594  1506238; 6290593  1506278; 
6290589  1506349; 6290589  1506256 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Modern funktionell och sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss 
finns.  

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2012. Kompletterande funktionsanpassning av platt-
formar utförs 2016 i projektet ”Stationer för alla” inom ramen för nationell transportplan 
2014-2025 

Trekanten 
Hållplatsnummer: 35016 

Koordinater: 6286130  1519120 

Framtida funktion: Hållplats (typ A) 

Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.  

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2015. 
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Smedby 
Hållplatsnummer: 34270 

Koordinater: 6283465  1526220 

Framtida funktion: Hållplats (typ A) 

Nuvarande status: Modern sammanhållen bytespunkt för tåg och buss.  

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2014. 

Kalmar central 
/se Stråket Borgholm – Kalmar (riksväg 136/137)/ 
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Stråket Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rimforsa – Lin-
köping (Stångådalsbanan) 

Kalmar central 
/se Stråket Borgholm – Kalmar (riksväg 136/137)/ 

Blomstermåla 
Hållplatsnummer: 53030 

Koordinater: 6317285  1532032; 6317288  1532020; 6317290  1531939; 6317291  1532006; 
6317279  1531986 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss 

Önskvärd åtgärd: -  

Investeringskostnad: - 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: -.  

Högsby 
Hållplatsnummer: 56001 

Koordinater: 6337713  1513468; 6337695  1513482; 6337674  1513494; 6337695  1513467; 
6337666  1513484; 6337654  1513501; 6337750  1513462 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss 

Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av busshållplatser. 

Huvudansvarig: Trafikverket och Högsby kommun. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor. 
Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.  

Berga 
Hållplatsnummer: 56015 

Koordinater: 6343441  1513792; 6343422  1513761; 6343409  1513744; 6343410  1513771 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss 

Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av busshållplatser samt utökning av bussplan. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor. 
Huvudansvarig: Högsby kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.  
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Hultsfred 
/Se Stråket Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö (rv 

23/34/37/40/ 

Vimmerby 
/Se Stråket Eksjö - Vimmerby – Västervik (rv 40)/ 
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Stråket Kalmar – Mörbylånga (rv 136/943) 

Kalmar 
/se Stråket Borgholm – Kalmar (rv 136/137)/ 

Färjestaden 
Hållplatsnummer: 8014 

Koordinater: 6280788  1540675 (8014A); 6280869  1540919 (8014B) 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Modern och funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter samt GC-
anslutning.  
Önskvärd åtgärd: Förlängning av hållplatsläge 8014B.  

Investeringskostnad: Cirka 0,05 miljoner kronor 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2015. 

Ölands Skogsby 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Långsiktig bytespunkt saknas.  

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till en ny framtida sträckning 
av väg 136 förbi Färjestaden, säker parkeringsplats för cykel samt gång- och cykelväg (GC-
väg) till Skogsby/Torslunda. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 5 - 10 miljoner kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket och Mörbylånga kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden är kopplad till en framtida ombyggnad av väg 136 förbi Färjestaden; 
vilken inte finns med i gällande transportplaner 2014-2025.  

Vickleby 
Hållplatsnummer: 7008 

Koordinater: 6273495  1538737;  6273455  1538656 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Funktionsanpassad hållplats med väderskydd i anslutning till väg 943 Mör-
bylånga – Färjestaden samt möjlighet till säker parkering för cykel. 

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2016.  
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Mörbylånga 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Äldre bussterminal finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med tillgänglighetsanpassade hållplatsramper med väder-
skydd, säkra parkeringsplatser för bil och cykel med möjlighet till av-/påstigning till annan 
kollektivtrafik samt anslutning till gång- och cykelvägnätet.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 4-6 miljoner kronor. 
Huvudansvarig: Mörbylånga kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i gällande transportplaner 2014-2025 



19 
 

Stråket Kalmar – Torsås (rv 130/570) 

Kalmar 
/se Stråket Borgholm – Kalmar (rv 136/137)/ 

Vassmolösa 
Hållplatsnummer: 34198 

Koordinater: 6282788  1533039; 6282752  1533110 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns.  

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 570 Ljungbyholm – 
Söderåkra samt säker parkeringsplats för cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 - 1 miljon kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025. 

Hagby  
Hållplatsnummer: 33032 

Koordinater: 6269816  1523109; 6269885  1523132 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns.  

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 570 Ljungbyholm – 
Söderåkra samt säker parkeringsplats för cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 -1 miljon kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025. 

Värnanäs 
Hållplatsnummer: 30013 

Koordinater: 6263710  1520664; 6263731  1520693 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns.  

Önskvärd åtgärd: Modern och funktionell bytespunkt med GC-anslutning samt parkerings-
möjligheter för cykel 

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 – 1 miljon kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025. 

Söderåkra 
Hållplatsnummer: 22016  
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Koordinater: 6257480  1516372; 6257500  1516383 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns.  

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 130/570 samt säker 
parkeringsplats för cykel och bil. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 1-3 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns med inom ramen för gällande transportplaner 2014-2025. 

Torsås 
Hållplatsnummer: 20014 

Koordinater: 6253834  1511869; 6253827  1511876 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt finns.  

Önskvärd åtgärd: Komplettering med fler parkeringsmöjligheter för cykel 

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,1 – 0,2 miljoner kronor.  
Huvudansvarig: Torsås kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i gällande transportplaner 2014-2025. 
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Stråket Karlskrona - Torsås - Kalmar – Oskarshamn – Västervik – Norrköping (E22) 

Bergkvara 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/. 

Nuvarande status: Bytespunkt finns (Bergkvara busstation) som kommer att ersättas vid om-
byggnad av E22. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd och planskilda förbindelser 
i direkt anslutning till E22, säkra parkeringsplatser för bil och cykel samt gång- och cykelväg 
(GC-väg) till tätorterna Söderåkra och Torsås.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 10 miljoner kronor. 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden är kopplad till ombyggnaden av E22 förbi Bergkvara, vilken är re-
dovisad som en kvarstående brist 2025 i gällande transportplaner 2014-2025.  

Hossmo 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas. 

Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd i anslutning till E22, säkra parkeringsplatser 
för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik samt gång- och cykel-
väg (GC-väg) till tätorterna Ljungbyholm, Rinkabyholm och Vassmolösa. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 3-5 miljoner kronor. 

Planeringsläge: Investeringen är kopplad till projektet E22 förbi Rinkabyholm, där byggnat-
ion pågår med planerat färdigställande 2018. Åtgärden finns med i fastställda transportplaner 
2014-2025.  

Kalmar västra 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/. 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas. 

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskilda förbindelser och väderskydd utmed E 22, 
säker parkeringsplats för cykel och bil samt förbindelser med gång- och cykelväg (GC-väg) 
till olika stadsdelar i Kalmar stad.  

Investeringskostnad: Rimligtvis i storleksordningen 20 miljoner kronor.  
Huvudansvarig: Trafikverket och Kalmar kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Lämpliga 
platser behöver utredas mer i detalj.  
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Kalmar norra/Lindsdal 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas. 

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskilda förbindelse och väderskydd utmed E 22, 
säker parkeringsplats för cykel samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Lindsdal. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 10 – 20 miljoner kronor.  
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Behov samt 
lämpliga platser behöver utredas mer i detalj.  

Rafshagen  

Hållplatsnummer: 34133 

Koordinater: 6293819  1531808; 6294020  1531970 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns. 

Önskvärd åtgärd: -  

Investeringskostnad: -  

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2010. 

Rockneby 

Hållplatsnummer: 36010 

Koordinater: 6296714  1533541; 6296834  1533657 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns. 

Önskvärd åtgärd: Komplettering med fler parkeringsplatser för bil och cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 miljoner kronor 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2008. 

Kåremo 

Hållplatsnummer: 37010 

Koordinater: 6302668  1534891; 6302713  1534854 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 
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Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns. 

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2008. 

Ålem 

Hållplatsnummer: 53050 

Koordinater: 6314749  1535605; 6314769  1535629; 6314764  1535579 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns. 

Önskvärd åtgärd: Komplettering med fler parkeringsmöjligheter för bil.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,5 miljoner kronor 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2009. 

Mönsterås 

Hållplatsnummer: 51038 

Koordinater: 6324168  1538311; 6324179  1538263 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/. 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt saknas. 

Önskvärd åtgärd: Nya hållplatser med planskild förbindelse och väderskydd utmed E 22, 
säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kollektivtrafik 
samt gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Mönsterås.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 50 miljoner kronor.  

Planeringsläge: Åtgärden finns med i fastställd regional transportplan 2014-2025.  

Påskallavik 

Hållplatsnummer: 60030 

Koordinater: 6338059  1538631; 6337880  1538669 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Hållplats med väderskydd utmed E22, säkra parkeringsplatser för cykel, 
samt anslutning till gång- och cykelväg (GC-väg) till tätorten Påskallavik. 

Önskvärd åtgärd: Förlängning av hållplatsfickan öster om E22, alternativt komplettering med 
signalsystem som underlättar bussens utfart från den östra hållplatsfickan.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 1 – 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 
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Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013. 

Oskarshamn västra 

Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B)/tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/. 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas.  

Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd för den snabba stråktrafiken i nära anslutning 
till E22, säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kol-
lektivtrafik samt anslutning till kommunens gång- och cykelvägnät. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 20 - 30 miljoner kronor.  

Huvudansvarig: Trafikverket och Oskarshamns kommun. 

Planeringsläge: Hållplatsläget utpekat i Åtgärdsvalsstudie Trafikplatser E22 vid Oskarshamn 
från 2016. Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Detaljerad lokali-
sering hanteras i kommande utredning.  

Fårbo 

Hållplatsnummer: 62002 

Koordinater: 6362195  1540652; 6362080  1540699 

Framtida funktion: Hållplats (typ A) 

Nuvarande status: Hållplats med väderskydd samt parkeringsplats för bil.  

Önskvärd åtgärd: Översyn väderskydd samt komplettering med parkeringsplatser för cykel.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 0,1 – 0,2 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Nuvarande hållplats togs i drift 2008; den önskvärda kompletteringen finns 
inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. 

Misterhult 

Hållplatsnummer: 63004 

Koordinater: 6372558  1542728; 6372691  1542745 

Framtida funktion: Hållplats (typ A).  

Nuvarande status: Enklare hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till E22 med 
säkra parkeringsplatser för bil och cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 3 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 
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Planeringsläge: Lokalisering utreds i samband med planering för 2+1 väg Fårbo - Gladham-
mar, en åtgärd som finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ingår även i regerings-
uppdraget Landsbygdssatsning 2016-2019. 

Mörtfors 

Hållplatsnummer: 64004 

Koordinater: 6377828  1541211; 6377973  1541167  

Framtida funktion: Hållplats (typ A).  

Nuvarande status: Enklare hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till E22 med 
säkra parkeringsplatser för bil och cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 3 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Lokalisering utreds i samband med planering för 2+1 väg Fårbo - Gladham-
mar, en åtgärd som finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. 

Blankaholm 

Hållplatsnummer: 90003 

Koordinater: 6385194  1540695; 6385129  1540732 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Enklare hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till E22 med 
säkra parkeringsplatser för bil och cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Lokalisering utreds i samband med planering för 2+1 väg Fårbo - Gladham-
mar, en åtgärd som finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ingår även i regerings-
uppdraget Landsbygdssatsning 2016-2019. 

Gladhammar 

Hållplatsnummer: - 

Koordinater: -  

Framtida funktion: Hållplats (typ A).  

Nuvarande status: Enklare hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd utmed E22 samt säker parkeringsplats för cy-
kel och bil.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 
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Planeringsläge: Lokalisering utredas i samband med ombyggnad av E22 Gladhammar – Ver-
kebäck, vilken finns med i fastställda transportplaner 2014-2025.  

Västervik västra 

Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B) /tilltänkt stopp för ”Östersjöexpressen”/. 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas i anslutning till E22.  

Önskvärd åtgärd: Ny hållplats med väderskydd för den snabba stråktrafiken i nära anslutning 
till E22, säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning till annan kol-
lektivtrafik samt anslutning till kommunens gång- och cykelvägnät. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 20- 30 miljoner kronor.  

Huvudansvarig: Trafikverket och Västerviks kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Samordnas 
med ny södra infart för Västervik. 

Gamleby 

Hållplatsnummer: 97018 

Koordinater: 6419409  1535381; 6419302  1535355 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Separata hållplatser för buss- respektive tågtrafiken. 

Önskvärd åtgärd: En knytpunkt för busstrafiken genom att befintligt hållplatsläge Gamleby 
Centrum kompletteras med säker cykelparkering samtidigt som möjligheten till parkering av 
bil säkerställs i anslutning till bytespunkten/på nuvarande centrumparkering. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Västerviks kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. 
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Stråket Linköping – Gamleby – Västervik (Tjustbanan) 

Överum 

Hållplatsnummer: 99029 

Koordinater: 6429613  1530421 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Separata hållplatser för buss- respektive tågtrafiken. 

Önskvärd åtgärd: Upprustad tågperrong samt funktionsanpassad busshållplats och yta för par-
kering cykel.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. 

Gamleby station 

Hållplatsnummer: 97020 

Koordinater: 6419285  1535870 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Separata hållplatser för buss- respektive tågtrafiken. 

Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av befintligt hållplatsläge kompletteras med säker 
parkering av cykel och bil. Perrongen förses med tak.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. 

Västervik station 
Hållplatsnummer: 95084 

Koordinater: 6403728  1549894; 6403726  1549850; 6403712  1549865; 6403699  1549904; 
6403688  1549928 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 
Nuvarande status: Järnvägsstation med sammanhållen bytesfunktion för tåg och buss. 

Önskvärd åtgärd: Komplettering med möjlighet till säker parkering av cykel och bil. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor.  
Huvudansvarig: Västerviks kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025.  
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Stråket Oskarshamn – Berga – Hultsfred – Eksjö – Nässjö (Bockabanan) 

Oskarshamns station 

Hållplatsnummer: 61009 

Koordinater: 6348701  1539347; 6348728  1539351 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B) 

Nuvarande status: Järnvägsstation. 

Önskvärd åtgärd: Bytespunkt mellan tåg-, buss- och färjetrafik, goda möjligheter till säker 
parkering av cykel och bil. 

Investeringskostnad: Cirka 45 miljoner kronor totalt för ombyggnad av järnvägsstation och ny 
bytespunkt vid nuvarande resecentrum. 

Huvudansvarig: Oskarshamns kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Kommunen 
bygger med början under 2016 om vid stationsområdet i syfte att förbättra kopplingen mellan 
färjetrafiken till Gotland samt buss- och tågtrafiken.  

Berga 

/se Stråket Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rim-
forsa – Linköping (Stångådalsbanan)/ 

Hultsfred 

/Se Stråket Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö (rv 
23/34/37/40)/ 
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Stråket Oskarshamn – Högsby – Åseda – Växjö (rv 23/37/47) 

Oskarshamn 

Hållplatsnummer: 61008 

Koordinater: 6348852  1538647; 6348849  1538637; 6348838  1538653; 6348837  1538642; 
6348820  1538635; 6348816  1538634; 6348814  1538635; 6348807  1538636; 
6348800  1538636; 6348793  1538637 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B) 

Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum finns. 

Önskvärd åtgärd: Sammanhållen bytesfunktion för buss med koppling till tåg- och färjetrafi-
ken samt bra möjligheter till säker parkering av cykel och bil. 

Investeringskostnad: Cirka 45 miljoner kronor totalt för ombyggnad av järnvägsstation och ny 
bytespunkt vid nuvarande resecentrum 

Huvudansvarig: Oskarshamns kommun. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Kommunen 
bygger om nuvarande resecentrum till en funktionell bytespunkt med början under 2016. 

Glahytt (Bockara) 

Hållplatsnummer: 67002 

Koordinater: 6348144  1513905; 6348152  1513895 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Funktionell bytespunkt med parkeringsmöjligheter finns. 

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2011. 

Högsby 
/Se Stråket Kalmar – Blomstermåla – Högsby – Hultsfred – Vimmerby – Kisa – Rim-
forsa – Linköping (Stångådalsbanan)/ 

Fagerhult  

Hållplatsnummer: 59017 

Koordinater: 6334813  1491123; 6334785  1491240 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns.  

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 37 med 
säkra parkeringsplatser för bil och cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 miljoner kronor. 
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Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Ingår dock i 
regeringsuppdraget Landsbygdssatsning 2016-2019. 

Åseda 

Hållplatsnummer: -  

Koordinater: - 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas.  

Önskvärd åtgärd: Funktionell bytespunkt med väderskydd i anslutning till väg 23/37 med 
säkra parkeringsplatser för bil och cykel 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket och Uppvidinge kommun? 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. 
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Stråket Oskarshamn – Målilla – Vetlanda (rv 34/37/47) 

Oskarshamn, Århult och Glahytt 
/Se Stråket Oskarshamn – Högsby – Åseda – Växjö (rv 23/37/47)/ 

Mörlunda 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Bytespunkt saknas. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med planskilda förbindelse och väderskydd i 
anslutning till väg 34/47 med säkra parkeringsplatser för bil och cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 3-5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2010-2021. Behov och 
lämplig placering behöver utredas mer i detalj. 

Målilla 
Hållplatsnummer: 72030 

Koordinater: 6362424  1500005; 6362432  1500003; 6362441  1500000 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B) 

Nuvarande status: Bytespunkt med väderskydd i anslutning till korsningspunkten mellan 
vägarna 23, 34 och 47, säkra parkeringsplatser för bil och cykel, möjlighet till av-/påstigning 
till annan kollektivtrafik samt gång- och cykelväg (GC-väg) till Målilla samhälle.  

Önskvärd åtgärd: - 

Investeringskostnad: - 
Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Anläggningen togs i drift 2013. 

Järnforsen  
Hållplatsnummer: 75017 

Koordinater: 6365478  1488975; 6365484  1489003 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Nuvarande status: Enkel hållplats finns. 

Önskvärd åtgärd: Ny bytespunkt med hållplatser med väderskydd i anslutning till väg 47 med 
säkra parkeringsplatser för cykel. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 1 miljon kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2010-2021. Lämplig pla-
cering behöver utredas mer i detalj. 
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Stråket Västervik – Vimmerby – Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö (rv 
23/34/37/40) 

Västervik, Ankarsrum, Frödinge och Vimmerby 
/Se Stråket Eksjö - Vimmerby – Västervik (rv 40)/ 

Storebro 
Hållplatsnummer: - 

Koordinater: - 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Status: Ålderstigen, ej funktionell hållplats finns. 

Åtgärd: Ny hållplats med väderskydd placeras i anslutning till någon av de planskildheter som 
finns utmed riksväg 23/34, säker parkeringsplats för cykel samt gång- och cykelväg (GC-väg) 
till tätorten Storebro samt mindre förbättring av riksväg 23/34 i anslutning till bytespunkten. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 5 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns med i fastställda transportplaner 2014-2025. 

Hultsfred 
Hållplatsnummer: 73004 

Koordinater: 6373637  1502142; 6373588  1502160; 6373465  1502397; 6373488  1502390; 
6373473  1502483; 6373441  1502498; 6373424  1502512; 6373468  1502405; 
6373489  1502398 

Framtida funktion: Omstigningspunkt (typ B). 

Nuvarande status: Bussterminal med resecentrum. 

Önskvärd åtgärd: Funktionsanpassning av hållplatslägen samt förbättring av bussarnas fram-
komlighet genom Hultsfreds samhälle i syfte att minska restiden mellan väg 23/34 och bytes-
punkten.  

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Hultsfreds kommun. 

Planeringsläge: Åtgärder på det kommunala gatunätet måste studeras mer i detalj.  

Målilla 
/Se Stråket Oskarshamn – Målilla – Vetlanda (rv 34/37/47)/ 

Virserum 
Hållplatsnummer: 74005 

Koordinater: 6354793  1486588; 6354786  1486605 

Framtida funktion: Hållplats (typ A). 

Status: Enklare hållplatser finns.  
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Åtgärd: Ny hållplats med väderskydd placeras centralt för samhället i anslutning till väg 23, 
säkra parkeringsplatser för cykel och bil. 

Investeringskostnad: I storleksordningen 2 - 3 miljoner kronor. 

Huvudansvarig: Trafikverket. 

Planeringsläge: Åtgärden finns inte med i fastställda transportplaner 2014-2025. Lämplig lo-
kalisering bör utredas i samråd med kommunen och samordnas med att en ny genom-
/förbifart byggs på väg 23 Virserum.  
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Bilaga 
 

 
Kalmar Länstrafiks prioritering av bytespunkterna utmed de starka kollektivtrafikstråken i reg-
ionen 
 

Bytespunkterna i prioritetsgrupp 1 är samtliga så angelägna för att få en bra kollektivtrafik att 
de bör komma till stånd under de allra närmaste åren. De åtta första punkterna är de som lig-
ger allra först i prioriteringsordning.  

För bytespunkterna i prioritetsgrupp 2 och 3 är byggnation önskvärd under perioderna 2020-
2022 respektive 2023-2025. Objekten i dessa båda grupper är enbart angivna i bokstavsord-
ning.  

 

Prioritetsgrupp 1 (anläggs 2016-2019) 
Algutsrum 
Fårbo (komplettering) 
Färjestaden (komplettering) 
 
Mönsterås 
Påskallavik (komplettering) 
Rockneby (komplettering) 
 
Storebro 
Ålem (komplettering) 
 
Emmaboda station 
Hossmo 
Högsby 
 
Kalmar central 
Mörbylånga 
 
Prioritetsgrupp 2 (anläggs 2020-2022) 
Berga 
Bergkvara 
Blankaholm/Mörtfors/Misterhult 
 
Borgholm 
Gamleby station 
Gunnebo/Verkebäck 
 
Hultsfred 
Kalmar norra/Lindsdal 
Rälla 
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Vimmerby 
Västervik 
Överum 
 
Prioritetsgrupp 3 (anläggs 2023- 2025) 
Fagerhult 
Gamleby 
Gladhammar 
 
Glömminge 
Järnforsen 
Mörlunda 
 
Oskarshamn västra 
Virserum 
Västervik västra 
 
Ölands Skogsby 
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Sammanfattning/Förord 
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Förutsättningar och ramverk 
Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik (2010:1065) i kraft. Lagen 
omfattar regional kollektivtrafik definierad som ”sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län 
eller, om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose 
resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt 
faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”. 

Landstinget regional kollektivtrafikmyndighet i Kalmar län 
Lagen anger att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Kalmar län har 
landstinget rollen som myndighet enligt avtal med länets kommuner daterat den 29 oktober 2011. 
Myndigheten har till uppgift att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den 
regionala kollektivtrafiken.  

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är även behörig lokal myndighet enligt EU:s 
kollektivtrafikförordning (1370/2007) och har därigenom att fatta beslut om allmän trafikplikt. Med 
trafikplikt avses de krav som myndigheten definierar eller fastställer för att sörja för en regional 
kollektivtrafik av allmänt intresse och som ett kollektivtrafikföretag inte har något eget kommersiellt 
intresse att bedriva.  

Besluten om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet och 
får bara omfatta regional kollektivtrafik som det definieras i lagstiftningen. Beslut om allmän 
trafikplikt är ett krav när avtal ska tecknas efter en genomförd trafikupphandling.  

Oavsett beslut om allmän trafikplikt och avtal om allmän trafik är det fritt att efter anmälan till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten etablera kommersiell trafik inom eller genom myndighetens 
geografiska område. 

Trafikförsörjningsprogrammet – strategiskt regionalt utvecklingsverktyg 
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrinstrumentet för kollektivtrafikens utveckling. En 
kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling förutsätter en samsyn och nära samverkan 
mellan landstinget, länets kommuner och regionförbundet, men också med Trafikverket, 
transportföretag och trafikmyndigheter i angränsande län 

I den regionala utvecklingsstrategin – RUSEN - finns länets långsiktiga utvecklingsmål angivna och i 
länstransportplanen fastställs hur statliga medel till regional infrastruktur ska prioriteras. 
Kollektivtrafik är ett av medlen för att uppnå mål både för RUSEN och länstransportplanen. Vidare 
har den nationella transportplanen, som Trafikverket ansvarar för, klara kopplingar till den regionala 
kollektivtrafiken. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i 
angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, 
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. När landstinget ensamt är 
regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. 

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av  

1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på 

kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän 
trafikplikt, 
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3. åtgärder för att skydda miljön, 
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos 

personer med funktionsnedsättning, 
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt 
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 

riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån 
uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Det reviderade programmet sträcker sig fram till 2025 medan mer långsiktiga utblickar mot 2050 
behandlas i den regionala kollektivtrafikstrategin1. Lagen stadgar att programmet uppdateras ”vid 
behov”. En rimlig tolkning är att en översyn av dess aktualitet görs löpande med en årlig avstämning 
medan en aktualitetsprövning görs en gång per mandatperiod och då företrädesvis samordnat med 
revideringen av regional och nationell transportplan.  

Organisation och samverkan 
Ett nära samarbete mellan länets kommuner och landstinget är avgörande för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik utifrån resenärernas behov och säkerställa att kollektivtrafikens utveckling stöds av en 
väl fungerande infrastruktur. Samsyn krävs såväl på strategisk nivå som i operativa frågor. De 
viktigaste övergripande besluten måste ske i samråd mellan landstinget och kommunerna. 

En del i samrådsförfarandet med kommunerna sker inom ramen för trafikstyrelsens arbete. 
Trafikstyrelsen har inrättats för att säkra politisk samverkan med och förankring hos kommunerna. 
Styrelsen har även fått delegation från den regionala kollektivtrafikmyndigheten för vissa typer av 
beslut.  

Trafikstyrelsen har 12 ledamöter (med 12 ersättare), utsedda av landstingsfullmäktige, varav 6 
ledamöter nomineras av kommunerna och 6 ledamöter av landstinget. Landstinget utser ordförande 
i trafikstyrelsen. Majoritetsförhållanden som råder i landstingsfullmäktige ska återspeglas i 
trafikstyrelsen.  

Därtill finns ett trafikråd för samverkan på tjänstemannanivå i frågor av regionalt eller delregionalt 
intresse. I rådet finns utöver samtliga kommuner även regionförbundet representerat samt 
Trafikverket adjungerat. Trafikrådet har även till uppgift att vara beredande organ inför beslut i 
trafikstyrelsen.  

Beslut och beredning av ärenden rörande färdtjänst och riksfärdtjänst fördes vid årsskiftet 2011/12 
över från kommunerna till landstinget. Däremot ligger det lagstadgade ansvaret för skolskjuts, 
särskolans resor och resor i verksamheten kvar hos kommunerna. Inriktningen från berörda parter är 
att nå största möjliga samordning med övrig kollektivtrafik.  

 

  

                                                           
 

1 Regional kollektivtrafikstrategi 2050. Långsiktig inriktning för samhällsstödd trafik i Kalmar län. Förslag daterat 
2017-01-09. 
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Nuläge 
 

Resande 
Under 2015 gjordes totalt omkring 10 miljoner resor med kollektivtrafiken i länet. Ungefär en 
femtedel av resorna skedde med tåg och resten med buss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kalmar Länstrafik 

Närmare 35 procent av alla bussresor gjordes i stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, där 
Kalmar stadstrafiks andel i sin tur är över 85 procent. Serviceresorna avser trafik där varje resenär 
har särskilda behov som gör att de helt eller delvis har svårigheter att resa med linjetrafiken eller 
närtrafiken. Trafiken är reglerad i särskild lagstiftning och upphandlas och förmedlas via 
beställningscentralen vid Kalmar Länstrafik (KLT).  

Bussresandet har utvecklats mycket positivt i takt med att trafikens struktur började förändras från 
mitten av 2000-talet och framåt. Under perioden från 2008 och fram till och med 2015 har resandet 
ökat med 50 procent. Ökningen sammanfaller i tiden med att så kallad stråktrafik började införas i de 
relationer där många människor reser. Det innebär att trafiken körs i taktfast tidtabell med samma 
avgångs- och ankomstminut oavsett klockslag samt med relativt hög turtäthet.  

Stråktrafik infördes 2008 i relationerna Kalmar – Karlskrona och Kalmar – Oskarshamn, där den 
senare trafiken utvidgades till Västervik år 2011. För relationerna Borgholm- Kalmar och Hultsfred – 
Vimmerby – Västervik etablerade stråktrafik under 2012. Det senast öppnade stråket - Kalmar – 
Mörbylånga – sattes igång 2016. De följande figurerna visar utvecklingen av bussresandet i de fyra 
först nämnda stråken. 
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Källa: Kalmar Länstrafik  

Samtliga fyra stråk har fått en ökning av det totala resandet med omkring 20 procent eller mer. 
Räknas de ungdomar som reser till och från skolan bort ligger ökningen i tre av de fyra stråken över 
50 procent. I ett fall (stråket Hultsfred – Vimmerby – Västervik) har resandet till och med mer än 
fördubblats. Det talar för att stråktrafiken lyckats attrahera den avsedda målgruppen, nämligen 
personer som pendlar för arbete eller högre studier. 

Åren 2015 och 2016 gjordes omkring 2 miljoner tågresor i den regionala kollektivtrafiken. Av det 
totala tågresandet sker mer än hälften på Kust till kustbanan (Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö). 

 
Källa: Kalmar Länstrafik 

Under hela perioden 2008 – 2015 har det totala resandet med den regionala kollektivtrafiken ökat 
med i genomsnitt cirka 2 procent per år. Den mest markanta höjningen av resandet kan noteras från 
2012 och framåt. Ökningen under fyraårsperioden fram till och med 2015 har varit hela 34 procent 
(se följande figur). 

Fördelning tågresande 2015/2016
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Källa: Kalmar Länstrafik 

Det trendbrottet överensstämmer tidsmässigt med den riktade satsning om 100 miljoner kronor för 
utbyggnad av kollektivtrafiken som landstinget anslog i samband med förändringen av 
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken från årsskiftet 2011/12. Det bör påpekas att en del av 
ökningen under 2014/15 är kopplad till det stora inflödet av flyktingar. 

Den streckade linjen visar hur trenden skulle se ut med samma årliga resandeökning framåt i tiden. 
Med basen i 2008 skulle resandet med denna antagna linjära och teoretiska utvecklingstakt nå 
kollektivtrafikbranschens gemensamma mål om ett fördubblat resande år 2025. Om de senaste årens 
resandeutveckling fortsätter i någotsånär samma takt kommer den nivån att nås långt tidigare.  

Resenärer 
Andelen regelbundna kollektivtrafikresenärer (= de som reser med KLT en gång i månaden eller mer) 
bland länsinvånarna har ökat med 25 procent efter det att stråktrafiken började införas 2008. 
Satsningen har emellertid inte inneburit någon märkbar förändring av andelen tillfälliga resenärer (= 
de som reser mer sällan än en gång per månad). Det kan tolkas som att de som prövat och funnit att 
kollektivtrafiken är ett bra alternativ till andra transportmedel använder den allt mer frekvent. 
Däremot har hittillsvarande utbud i form av exempelvis trafikupplägg och betalsystem inte lyckats att 
locka nya kunder i någon större utsträckning.  
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Källa: Svensk Kollektivtrafik - Kollektivtrafikbarometern 

Runt en tredjedel av samtliga resenärer i kollektivtrafiken är elever i grundskolan. 
Grundskoleeleverna kan resa antingen med den ordinarie linjetrafiken eller med trafik som anordnas 
primärt för att klara skolans behov. Den sistnämnda trafiken är linjelagd och därmed öppen för alla 
typer av resenärer i åtta av länets tolv kommuner2. I ytterligare två kommuner pågår överläggningar 
med den regionala kollektivtrafikmyndigheten om att öppna upp skoltrafiken för allmänheten.  

Marknadsandel 

 
Källa: Svensk Kollektivtrafik - Kollektivtrafikbarometern 

Kollektivtrafikens marknadsandel i länet uppgår idag till drygt elva procent av samtliga motorburna 
resor, det vill säga exklusive gång och cykling. Andelen har ökat med 30 procent från 2010 fram till 
och med 2015. 

                                                           
 

2 Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Västervik från och med augusti 2017, Borgholm ett år senare. 
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Kundnöjdhet 
Nöjdheten3 hos de som regelbundet reser med KLT har med undantag för det första året i mätserien 
legat jämförelsevis konstant sedan mätningarna började. Däremot har allmänhetens inställning till 
kollektivtrafiken stadigt försämrats, en utveckling som för övrigt överensstämmer med den i landet 
som helhet. Ett annat sätt att uttrycka det är att KLTs varumärke blivit allt sämre de senaste tio åren. 
Här spelar sannolikt även faktorer utanför länet en betydande roll som exempelvis rubriker i 
riksmedia om försenade eller inställda tåg. Värt notera är att de som verkligen reser med 
kollektivtrafiken är betydligt mer positivt inställda än de som inte nyttjar den.  

  
Källa: Svensk Kollektivtrafik - Kollektivtrafikbarometern 

Dessvärre har det hittills funnits en obalans i urvalet av de personer som intervjuas i 
Kollektivtrafikbarometern. Bara knappt en femtedel har varit 25 år eller yngre, en grupp som både 
reser mer frekvent och genomgående är mer nöjda. Mer än hälften av de tillfrågade har varit äldre 
(över 45 år) och tillhör en grupp som både reser betydligt mer sällan och överlag är mindre nöjda. 
Sammantaget ger detta sannolikt en bild av allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken som är 
sämre än den verkliga. En ny metodik som tar hänsyn till detta är under framtagande. 

Nåbarhet 
Kollektivtrafikens förutsättning att konkurrera med bilresandet har förbättrats väsentligt i takt med 
att stråktrafiken byggts ut i länet. Restiderna i de viktigaste relationerna har sänkts samtidigt som 
turtätheten ökat, något som gäller både för längre regionala resor och kortare lokala resor.  

                                                           
 

3 Nöjdheten avser summan av kategorierna ”Nöjda” samt ”Mycket nöjda” i Kollektivtrafikbarometern. 
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Nationellt 
Den följande figuren visar restiden i minuter med kollektivtrafik från de tre största orterna i länet till 
fem viktiga nationella och internationella målpunkter (Göteborg, Kastrup flygplats, Köpenhamn, 
Malmö och Stockholm). En resa med kollektivtrafiken (buss, flyg eller tåg) tar i merparten av fallen 
kortare tid än samma resa med bil (restidskvot <1). Det är bara i relationerna Oskarshamn – 
Göteborg och Västervik – Göteborg som bilen tills vidare är snabbare.  

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); 2016-09-20 

Däremot är de faktiska restiderna från de större orterna i länet till de nationella och internationella 
målpunkterna överlag förhållandevis långa, något som försvårar inte minst för företagens kontakter. 
Med undantag för flygförbindelserna mellan Kalmar och Stockholm ligger snitthastigheten på 75 
km/timme eller mindre. Det kan exempelvis jämföras med hastigheten Växjö – Stockholm som är 
över 105 km/timme.  

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd (http://se.avstand.org/); 2016-09-23 
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Storregionalt 
Sex städer i den östra halvan av södra Sverige – Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Norrköping 
och Växjö – är befolkningsmässigt så stora att de enligt gängse modeller kan antas bidra till tillväxt 
och utveckling i sitt omland4. Av dem utmärker sig Kalmar, tillsammans med Karlskrona, genom att 
ha de lägsta restidshastigheterna till nationella centra. Situationen är starkt försvårande för de 
företag och institutioner som behöver täta fysiska kontakter med storstadsregionerna.  

Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd (http://se.avstand.org/); 
2016-09-23 

Den följande figuren visar den genomsnittliga restidshastigheten med kollektivtrafik från Kalmar, 
Oskarshamn respektive Västervik till de ovan nämnda regionala tillväxtmotorerna i angränsande län. 
Restiderna från Oskarshamn och Västervik till samtliga fem tillväxtmotorer är långa och det även sett 
i ett samlat sydsvenskt perspektiv. För Oskarshamns del är heller inte kollektivtrafiken med dagens 
restider ett gångbart alternativ till bilen i någon av de fem nämnda relationerna (restidskvot >1)5. 
Vad gäller Västerviks är det främst de kollektiva resmöjligheterna mot väster och sydväst som måste 
förbättras jämfört med restiden med personbil. Däremot har kollektivtrafiken från Kalmar till 
huvudorterna i angränsande län god konkurrenskraft gentemot bilen.  

                                                           
 

4 Klaesson, J & Pettersson, L. 2009. Independent Urban-Rural Development in Sweden. I: Karlsson, C., Stough, R., Cheshire, P. & Andersson, 
Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Dynamics.  
5 Restidskvot avser förhållandet mellan restid med kollektivtrafik och restid med bil. När kvoten är mindre än ett går det snabbare att resa 
med kollektivtrafik och vice versa när kvoten är större än ett.  
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Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd (http://se.avstand.org/); 2016-09-23 

För Kalmars vidkommande är restidshastigheten till Karlskrona den klart lägsta för samtliga relationer 
mellan tillväxtmotorer i östra delen av södra Sverige. Självklart försvårar det en bättre samverkan 
mellan de båda regioncentra vad gäller arbetsmarknad och högre utbildning. Kalmar har också 
tillsammans med Karlskrona genomgående de lägsta restidshastigheterna i förbindelserna gentemot 
övriga regioncentra i området.  
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Källa: Resrobot (https://www.resrobot.se/); Beräkna avstånd 
(http://se.avstand.org/); 2016-09-23 

Regionalt 
Högsby är tillsammans med Kalmar de centralorter i länet som har flest snabba förbindelser med 
kollektivtrafiken till andra centralorter i länet (se följande tabell). Mest isolerade i det här avseendet 
är Torsås, Västervik och de båda centralorterna på Öland som bara når en centralort utanför den 
egna kommunen på kortare tid än en timme. Emmaboda och Nybro är de enda kommunala 
huvudorter i länet som når ett regioncentra i ett annat län inom en timme, något som i sig visar på 
järnvägens betydelse för att åstadkomma korta restider.  
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Nybro 2 1 
Hultsfred och Oskarshamn 2 - 
Borgholm, Mörbylånga, Torsås och Västervik 1 - 

Kolumnen ”Inom länet” visar antalet kommunhuvudorter i länet som kan nås med kollektivtrafik från respektive centralort 
inom 60 minuter "i bästa pendlingstid" (=vardagar 06:30-08:30).  
Kolumnen ”Utom länet” visar samma förhållande till regionala tillväxtmotorer utanför länet (Jönköping, Karlskrona, Linköping,  
Norrköping och Växjö). 

De följande två kartorna åskådliggör nåbarheten, i form av ett sammanvägt mått för restid och 
turtäthet, från orter i länet till närmaste tillväxtmotor (till vänster) respektive regional kärna (till 
höger)6. Svart prick visar aktuell tillväxtmotor respektive regional kärna belägen inom länet.  

 

En godtagbar nåbarhet definieras här som minst timmestrafik vardagar i vardera riktningen (18-24 
dubbelturer) samt restid högst 60 minuter till tillväxtmotor respektive högst 45 minuter till regional 
kärna. Kriterierna är härledda från OECDs rapport om Småland och Blekinge7. 

De större orterna (>2 000 invånare) i kommunerna från Mönsterås och söderut i länet har en 
godtagbar nåbarhet till tillväxtmotorn Kalmar. Centralorterna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och 
                                                           
 

6 Regional kärna = Ort med minst 14 000 invånare 
Tillväxtmotor = Regional kärna som har en starkare befolknings- och sysselsättningstillväxt än genomsnittet för länet, vilket ger 
spridningseffekter och skapar tillväxt för omlandet. 
(Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18) 
7 OECD Territorial Reviews. Småland – Blekinge 2012;  
Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18. 
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Västervik klarar samtliga kravet på turtäthet men inte det för restid. Värt notera är att för de båda 
först nämnda är Kalmar restidsmässigt närmaste tillväxtmotor medan för de sistnämnda är det i 
stället Linköping. Gamleby är den enda större ort i länet som varken klarar turtäthets- eller 
restidskraven. 

På bilden av nåbarheten från stora och medelstora orter (>1 000 invånare) till närmaste regional 
kärna spricker länet upp i fem olikstora delar. I söder är Kalmar kärnan för orter upp till i höjd 
Blomstermåla – Timmernabben medan Västervik har samma roll för samtliga aktuella orter i 
Vimmerby och i den egna kommunen. Oskarshamn är närmaste kärna för övriga orter i Mönsterås 
samt den egna kommunen men också för Hultsfred och Högsby samhällen. I Hultsfreds kommun har 
en liten flik runt Silverdalen bäst kollektivtrafikkoppling till den regionala kärnan Nässjö i Jönköpings 
län. Slutligen har Målilla och Virserum i samma kommun bättre nåbarhet till Växjö än till någon av de 
tre kärnorna i det egna länet.  

Målilla och Virserum är tillsammans med Södra Vi de enda av de 24 stora och medelstora samhällena 
i Kalmar län som inte klarar varken det uppsatta turtäthets- eller restidskriteriet. Av de sex orter som 
inte klarar ett av kraven faller en ur på grund av för låg turtäthet (Överum) och resterande 
(Borgholm, Hultsfred, Timmernabben, Torsås och Vimmerby) till följd av för lång restid till närmaste 
kärna. Fjorton (60 %) av de stora och medelstora samhällena i länet har en acceptabel nåbarhet till 
sin närmaste regionala kärna.  

Lokalt 
Den följande kartbilden beskriver nåbarheten till centralorten i varje kommun från samtliga orter 
med >500 invånare i den egna kommunen. En godtagbar nåbarhet definieras här som trafik vardagar 
minst varannan timme i vardera riktningen (12 -16 dubbelturer) samt restid högst 30 minuter.  
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Av totalt 36 samhällen är det fyra (Gullringen i Vimmerby kommun, Kristdala i Oskarshamns 
kommun, Påryd i Kalmar kommun och Virserum i Hultsfreds kommun) som varken klarar kriteriet för 
restid eller turtäthet. Av de nio orter som inte uppfyller ettdera av kraven har sju för närvarande för 
låg turtäthet medan två har för lång restid till sin centralort. Resterande 23 samhällen (64 %) har en 
godtagbar nåbarhet till den egna centralorten 

Tillgänglighet 
Den samlade ambitionen i länet har under lång tid varit att integrera särskilda persontransporter8 i 
den linjelagda kollektivtrafiken genom att så långt som möjligt anpassa fordon och trafikupplägg för 
personer med olika funktionsnedsättning. Att inriktningen varit framgångsrik framgår av följande bild 
som visar utvecklingen av antalet färdtjänsttillstånd i de fyra länen i östra delen av södra Sverige. 
Kalmar län har minst antal färdtjänsttillstånd per invånare av alla län i landet och därtill en av de 
lägsta kostnaderna för färdtjänst- och sjukresor9.  

                                                           
 

8 Här ingår alla persontransporter som kräver särskilt tillstånd, till exempel färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.  
9 Trafikanalys. 2016. Uppföljning av integrerad kollektivtrafik i Dalarna och Kalmar län. Rapport 2016:18. 
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Källa: http://www.trafa.se/kollektivtrafik/fardtjanst/; 2016-10-04 

Samtidigt visar den officiella nationella statistiken att det görs jämförelsevis många resor per 
färdtjänsttillstånd i Kalmar län. Det är bara i Skåne som de färdtjänstberättigade i genomsnitt gör fler 
resor. 

 

Andelen resor med riksfärdtjänst har under senare år uppgått till i genomsnitt någon eller några 
procent av det totala antalet färdtjänstresor. Jämfört med angränsande län och regioner görs mycket 
få resor med riksfärdtjänst av personer bosatta i Kalmar län.  

Även om stora ansträngningar gjorts med positivt resultat och fortfarande görs för att 
kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, återstår betydande 
insatser för trafiken ska kunna svara upp mot devisen ”En trafik för alla”. Det gäller främst att 
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uppfylla krav på utformning av fordon, hållplatser10/bytespunkter11 samt information före och 
ledsagning under själva resan.  

Från och med augusti 2017 och framåt kommer samtliga vägfordon i den av KLT upphandlade 
kollektivtrafiken att klara de krav på tillgänglighet som finns i de branschgemensamma kraven12. 
Även den tågtrafik som berör länet kan klassas som tillgänglig om den bedöms enligt samma kriterier 
som för busstrafiken. Med tillgänglig avses i det här fallet att fordonen är åtkomliga i första hand för 
personer med nedsatt rörelseförmåga respektive syn- eller hörselnedsättning. 

Samtrafiken erbjuder stödtjänster under resan via en portal på sin webb 
(http://www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagningsportalen/). Här kan operatörer beställa ledsagning 
till en viss tid och plats och till det finns även ett resurshanteringssystem som gör det enklare att 
avropa ledsagare. Jernhusen har kopplat till denna funktion upphandlat utförande av ledsagning på 
järnvägsstationer runtom i Sverige. Tjänsten kommer från och med våren 2017 att erbjudas vid 
samtliga bytespunkter för tågtrafiken länet.  

Den stora kvarstående uppgiften avseende tillgänglighetsanpassning avser upprustning och 
standardhöjning av hållplatser och bytespunkter. Den regionala kollektivtrafik myndigheten har 
utöver ansvar för hållplatsstolpe och eventuellt väderskydd ingen rådighet när det gäller 
markanläggningar för kollektivtrafiken. Åtgärder som berör den stödjande fysiska infrastrukturen, 
inklusive anslutande gång- och cykelvägar, är en fråga för Trafikverket om punkten ligger utmed 
statlig väg eller respektive kommun i det fall den är placerad efter det kommunala gatunätet.  

De flesta hållplatser utmed kommunala gator har tillgänglighetsanpassats i ett tidigare skede. Många 
har dock inte åtgärdats i takt med att kraven succesivt höjts. Utmed statlig väg är läget mer 
bekymmersamt. Här finns omkring 80 procent av de runt 4 500 hållplatslägena i länet, där funktionen 
kan variera mellan allt från ensidig hållplatsstolpe i vägkant till kvalificerad bytespunkt med möjlighet 
till omstigning mellan olika färdmedel13.  

Det finns idag ingen samlad bild av hur många bytespunkter och hållplatser i länet som uppfyller 
dagens krav på funktionsanpassning14. De högst prioriterade bytespunkterna redovisas i en rapport 
från KLT15, där önskvärd status och även rangordning av föreslagna åtgärder presenteras.  

Skydd av miljön 
I länet introducerades förnybara drivmedel i kollektivtrafiken samband med upphandlingen 2008. 
Från 2010 och framåt har mer än hälften av trafikarbetet med buss skett med RME (rapsmetylester) 
eller biogas. Från och med augusti 2017 och framåt kommer all vägbunden kollektivtrafik som 
administreras av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län att vara fossilbränslefri. 

                                                           
 

10 Hållplatsstolpe samt eventuellt väderskydd 
11 Bytespunkt definieras här som en plats för säkert och enkelt byte (omstigning) mellan färdmedel i kollektivtrafiken med god anslutning 
till gång- och cykelnätet, möjlighet till säker parkering av cykel och bil samt genomförd eller planerad installation av laddstolpar för eldrivna 
fordon. 
12 BUSS 2014. Branschgemensamma funktionskrav på bussar. Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad 
kollektivtrafik, september 2014 
13 Färdmedel avser såväl olika fordonsslag (bil, buss, tåg) som olika slag av nät och hierarkiska nivåer (linjetrafik, närtrafik) mellan vilka 
byten kan ske. 
14 En tillgänglighetsanpassad hållplats uppfyller kraven i KLTs Hållplatshandbok, fastställd av Trafikstyrelsen 2014-03-20, § 8. 
15 KLT. 2016. Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken. Fastställd av Trafikstyrelsen 2016-12-15, § 82. 

http://www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagningsportalen/
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Biogas kommer att vara drivmedlet i omkring 60 procent av det totala årliga trafikarbetet, medan 
resterande kommer att använda fossilfri syntetisk diesel.  

 

Vad beträffar den tågtrafik som berör länet använder Öresundstågen och Krösatågen så kallad ”Grön 
El”, vilket innebär att den härstammar från vind- och solenergi eller från befintliga vattenkraftverk.  

Det som återstår att åtgärda för att nå målet om en helt klimatneutral kollektivtrafik är 
Kustpilentågen. De trafikerar de ej elektrifierade Stångådals- och Tjustbanorna och använder idag 
fossilbaserad diesel. KLT kommer att närmare undersöka möjligheten att övergå till hållbar syntetisk 
diesel i den här trafiken.  

Energieffektiva fordon är viktigt för samhället och kan samtidigt bidra till en god miljö. En ökad andel 
förnybara drivmedel kan däremot leda till en ökad energianvändning då biobaserad drivmedel som 
regel har lägre energitäthet än fossilbaserade. Det är med stor sannolikhet förklaringen till den 
registrerade ökningen av energianvändningen efter 2008. De aktuella värdena ligger emellertid väl 
under riksgenomsnittet.  

 

Kollektivtrafiken i länet ger idag inte något större bidrag till det totala trafikbullret. I takt med att 
bebyggelsen i städer och större samhällen förtätas kan frågan få större aktualitet. Erfarenheten säger 
att bullerproblem i stor utsträckning kan förebyggas genom en framsynt samhällsplanering.  

Kommersiell trafik och taxi 
Omfattningen av kommersiell kollektivtrafik som berör Kalmar län redovisas i bilaga 1. Ett av syftena 
med den nya kollektivtrafiklagen var att öppna upp för kommersiella aktörer. För Kalmar läns del har 
lagens intentioner bara gett ett ytterst marginellt tillskott till det samlade trafikutbudet.  

En viktig länk i den kommersiella trafiken är den mellan Kalmar Öland Airport och de två 
flygplatserna i Stockholms-området. Förbindelsen Kalmar – Stockholm är en av de tre starkaste 
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regionala pendlingsrelationerna till/från länet. År 2015 reste totalt 185 000 passagerare med flyget 
till och från Stockholm. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har avtal med dels SJ, dels Swebus som innebär att KLTs 
färdbevis gäller för resor inom länet med båda aktörerna.  

Det finns ingen samlad statistik gällande kommersiell taxitrafik i Kalmar län. Den upphandlade 
taxitrafiken utgör merparten av trafikvolymen och omsättningen. För många företag är över 90 
procent av omsättningen upphandlad samhällsbetald trafik. Den rent kommersiella trafiken består av 
företagsresor, privatpersoners resor och flygtaxi.   
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Möjligheter och utmaningar 
Kalmar län omfattar en förhållandevis stor och glest befolkad del av Sverige. Långa avstånd i 
kombination med bristfällig transportinfrastruktur har begränsat möjligheten till pendling och 
därmed gett låg rörlighet på arbetsmarknaden som resultat. Begränsade arbetsmarknader medför 
ökad sårbarhet för förändringar i form av exempelvis omstruktureringar inom näringslivet. 
Arbetsmarknadernas storlek, det vill säga utbudet av arbetsplatser och arbetskraft, har dessutom 
inverkan på lönenivåer, människors hälsa och förvärvsfrekvens.  

Kollektivtrafiken är ett mycket viktigt strategiskt verktyg vad gäller att skapa förutsättningar för 
tillväxt, förändring och förnyelse i Kalmar län och sydöstra Sverige. OECD (Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling) har i det sammanhanget lyft fram en väl utvecklad 
kollektivtrafik som en viktig ingrediens för att åstadkomma en positiv utveckling i regionen16. OECDs 
förslag har omsatts i gällande utbyggnadsplaner för den regionala kollektivtrafiken och även 
preciserats i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)17.  

Regionala kärnor och tillväxtmotorer har under senare år vuxit fram som centrala koncept i samband 
med regional utveckling18 (se bilaga 2). Båda begreppen syftar till att lyfta fram betydelsen av orter 
som är så stora att de i sig utgör en tillväxtfaktor för sin omgivning. Forskning har visat att en stad 
måste ha minst 25 000 invånare för att kunna ge sådana positiva effekter19. Nationella analyser tyder 
på att det krävs minst 50 000 invånare för att ort ska bli ett draglok i en funktionell region20. Andra 
studier har visat att det behöver finnas omkring 100 000 pendlingsbara jobb i ett område för att 
storleken på arbetsmarknaden ska bli en självförstärkande tillväxtmotor21. 

För närvarande (2015) bedöms länet vara del i följande fyra funktionella regioner22  

Namn FA region 
(ingående kommuner) 

Antal 
invånare 

Kalmar 
(Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro och Torsås) 

139 985 

Västervik 
(Västervik) 

36 049 

Oskarshamn 
(Högsby och Oskarshamn) 

32 307 

Vimmerby 
(Hultsfred och Vimmerby) 

29 338 

 

                                                           
 

16 OECD. 2012. Territorial Reviews, Småland - Blekinge, Sverige.  
17 Regionförbundet i Kalmar län. RUS. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020.  
18 Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, 
Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & 
transport 2016.  
19 Klaesson, J. & Pettersson, L. 2009. Interdependent Urban-Rural Development in Sweden. I: Karlsson, C., Stough, R., Cheshire, P. & 
Andersson, Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Development.  
20 Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen. SOU 2015:101. 
21 Johansson, B. & Klaesson, J. 2005. Västsverige och den nya ekonomiska geografin.  
22 Institutet för tillväxtpolitiska studier. 2015. Funktionella analysregioner – revidering 2015. PM 2015:22.  
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Den successiva utbyggnad av kollektivtrafiken som skett under senare år har haft som ledstjärna att 
göra de funktionella regioner som berör länet färre till antalet men större sett till antalet invånare. 
För den södra delen av länet har det inneburit förbättrad nåbarhet till Kalmar samt från Kalmar till 
Karlskrona och Växjö. På motsvarande sätt har trafikutvecklingen i den norra delen av länet syftat till 
att knyta samman de aktuella kommunerna inbördes men även ge bra nåbarhet till regionala kärnor 
och tillväxtmotorer utanför länet. Sammanfattningsvis en inriktning för en kollektivtrafik som svarar 
upp mot det övergripande målet i den regionala utvecklingsstrategin om en rund och gränslös region.  

Utvecklingen i de funktionella regionerna i landet fram till 2040 bedöms följa ett mönster där de 
stora regionerna blir större medan de mindre förväntas minska23. Brytpunkten går enligt analysen vid 
en folkmängd runt 100 000 invånare. Det skulle för vårt vidkommande innebära att den funktionella 
regionen runt Kalmar fortsätter att växa samtidigt som de övriga blir mindre eller alternativt går upp i 
en annan funktionell region.  

 

  

                                                           
 

23 Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen. SOU 2015:101. 
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Vision och mål 
 

Långsiktig vision för den regionala kollektivtrafiken 
Nära till Sveriges Solsida 
År 2050 har Kalmar län nått uppställda restidsmål och kollektiva transporter utgör 
förstahandsalternativet för vardagsresande bland länets invånare. 

Mål för kollektivtrafiken 
Resande 

• Andelen av befolkningen i Kalmar län (15-75 år) som reser i den regionala kollektivtrafiken 
minst en gång i månaden är 40 procent eller mer år 2025.  

Målet innebär en ökning från 33 procent 2015. 

Marknadsandel 
• Kollektivtrafikens marknadsandel i Kalmar län är minst 15 procent år 2025. 

Motsvarar en ökning av andelen från 11 procent 2015. 

Kundnöjdhet 
• Nöjdheten med senaste resan är 90 procent eller mer hos befintliga och regelbundna 

kollektivtrafikresenärer (de som reser en gång i månaden eller oftare) år 2025.  

Målet innebär en ökning av andelen nöjda resenärer från 83 procent 2015. 

• Nöjdheten hos allmänheten ökar med minst 1,5 procent årligen till år 2025. 

Motsvarar en ökning av andelen från 43 procent 2015 till är 60 procent eller mer år 2025. 

• Nöjdheten hos färdtjänst- och sjukresenärer är minst 98 procent år 2025. 

Kundnöjdheten var 95 % år 2015 hos såväl färdtjänst- som sjukresenärer.  
Skydd av miljön 

• Kollektivtrafiken i länet har inga klimatpåverkande utsläpp år 2025. 

Målet innebär en ökning till 100 procent från en andel på 65 procent år 2015.  

Tillgänglighet 
• Samtliga hållplatser och bytespunkter med fler än 20 påstigande per vardag är fullt 

tillgängliga för alla resenärer år 2025. 
• Linjer i starka och medelstarka stråk samt i stads- och närtrafik är fullt tillgängliga för alla 

resenärer år 2025. 

Kollektivtrafiklagen anger att bytespunkter och linjer som är ”fullt tillgängliga för alla resenärer” ska 
redovisas i trafikförsörjningsprogrammet. ”Alla” har i detta sammanhang tolkats som dels personer 
med normal rörlighet, dels individer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Däremot har inte 
behov hos resenärer med andra särskilda anspråk, som exempelvis medicinskt vidimerade krav av att 
transporteras liggande eller ensam i ett fordon, vägts in i begreppet ”fullt tillgängliga för alla 
resenärer”. Inriktningen är dock att hänsyn så långt möjligt även ska tas till behov hos personer med 
andra typer av funktionsnedsättning än rent fysiska.  
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Det finns omkring 4 500 hållplatslägen i länet, där ungefär var femte finns utmed kommunalt gatunät 
och resten efter statlig väg. Vid de flesta hållplatslägena finns endast en stolpe i vägkant. I ett första 
skede prioriteras bytespunkter och hållplatser med fler än 20 påstigande resenärer per vardag (bilaga 
3). Många av dessa har tidigare tillgänglighetsanpassats. Samtidigt har kraven höjts successivt. Nya 
hållplatser byggs från början med hög tillgänglighet för personer med ovan nämnda fysiska 
funktionsnedsättningar.  

KLT kommer att göra en samlad översyn av standarden på samtliga bytespunkter och hållplatser 
inom ramen för det nyligen startade projektet ”Den uppskattade hållplatsen”. Arbetet syftar ytterst 
till att kategorisera samtliga hållplatser i alltifrån från stadstrafik i centrumkärnor till yttersta 
landsbygdslinje enligt olika servicenivåer. 

I bilaga 4 redovisas de linjer i starka och medelstarka stråk samt i stadstrafik och den närtrafik som är 
tillgängliga för alla resenärer år 2025.  

Vad gäller fordon har samtliga (både buss och tåg) från och med augusti 2017 en sådan standard att 
de är tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning (låggolv/lågentré alternativt ramp/lift, 
rullstolsplats samt audiovisuellt utrop).  

Nåbarhet (Geografisk tillgänglighet) 
Nåbarhet nationella och internationella (tillväxt)noder 

• Halvtimmestrafik Köpenhamn/Malmö, timmestrafik Göteborg och Stockholm med högst ett 
byte i samtliga fall samt följande restider: 

 Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm 
Kalmar 3:30 3:00 2:30 3:00 

 
Turtäthets- och restidsmålen är 2015 uppfyllda för relationen Kalmar – Stockholm. Måluppfyllelsen 
vad gäller restid avser enbart flyg.  

• Timmestrafik Köpenhamn/Malmö och Stockholm, varannantimmestrafik Göteborg med 
högst ett byte i samtliga fall samt följande restider: 

 Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm 
Oskarshamn 4:30 4:00 3:30 3:30 
Västervik 4:30 4:00 3:30 2:30 

 
Inget av de uppsatta målen är på väg att nås. 

Nåbarhet storregionala tillväxtmotorer 
• Minst timmestrafik utan byte samt följande restider  

 Jönköping Karlskrona Linköping Norrköping Växjö 
Kalmar 2:30 1:00 2:30 3:00 1:00 

 
Målet för turtäthet klaras för samtliga relationer medan målet för restid inte klaras för någon.  

• Minst varannantimmestrafik utan byte samt följande restider: 

 Jönköping Kalmar Karlskrona Linköping Norrköping Växjö 
Oskarshamn 3:30 0:50 2:00 2:30 2:15 2:00 
Västervik 3:00 2:00 3:00 1:30 1:15 3:00 
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För relationen Oskarshamn – Kalmar är turtäthetmålet minst halvtimmestrafik och för relationen 
Västervik – Kalmar minst timmestrafik. Högst ett byte accepteras för relationerna Oskarshamn – 
Jönköping, Oskarshamn – Karlskrona och Västervik – Karlskrona.  

Nåbarhet tillväxtmotorer 
(Gäller för resor från orter med fler än 2 000 invånare samt centralorten i varje kommun.) 

• Restid högst 60 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 dubbelturer/vardag) till 
minst en tillväxtmotor. 

Målet klaras 2015 helt för 9 (60 %) av de aktuella orterna i länet och delvis för 14 (93 %) av totalt 15.  

Nåbarhet regionala kärnor 
(Gäller för resor från orter med fler än 1 000 invånare.) 

• Restid högst 45 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 dubbelturer/vardag) till 
närmaste regionala kärna. 

Målet klaras 2015 för 14 (61 %) av de aktuella orterna i länet och delvis för 20 (87 %) av totalt 23.  

Nåbarhet kommunal centralort 
(Gäller för resor från orter med fler än 500 invånare.) 

• Restid högst 30 minuter och turtäthet minst varannantimmestrafik (12 -16 
dubbelturer/vardag) 

Målet klaras 2015 för 23 (64 %) av de aktuella orterna i länet och delvis för 32 (89 %) av totalt 36. 

Nåbarhet landsbygd 
(Gäller för alla resor med den landbaserade kollektivtrafiken i länet) 

• Minst fem resmöjligheter per vecka. 

Nåbarhet skärgård 
(Gäller för resor med kollektivtrafiken på vatten i länet) 

• Minst två resmöjligheter per vecka. 

Trafiken drivs året runt och är öppen för alla. Folkbokförda på öarna har förtur när efterfrågan 
överstiger farkostens kapacitet.  

Ekonomi 
• Självfinansieringsgraden för den regionala kollektivtrafiken inklusive ledning och 

administration ska vara minst 50 procent.  
• För regional tåg- respektive busstrafik inklusive närtrafik ska självfinansieringsgraden vara 

minst 50 procent.  
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Strategiska val 
Den regionala kollektivtrafiken ska sammantaget bidra till en hållbar och klimatsmart 
samhällsutveckling genom att erbjuda transporter med låg miljö- och klimatpåverkan samt ge 
människor med olika typer av funktionsnedsättning ökad tillgänglighet till viktiga funktioner i 
samhället.  

Några viktiga ledstjärnor för utvecklingen av trafiken är ”Bäst för flest”, ”Hela Resan” och ”Tänk tåg - 
kör buss”. Den första devisen avser att i en valsituation ska det alternativ som ger störst fördel för 
flest människor ha företräde. Begreppet ”Hela Resan” innebär att planeringen ska utgå från en resa 
som genomförs från-dörr-till-dörr även om transporten med kollektivtrafik bara utgör en del av den 
totala resan. ”Tänk tåg – kör buss” avslutningsvis innebär att tågets starka sidor överförs och 
appliceras på busstrafiken och då företrädesvis där många reser.  

Det innebär att de större satsningarna i första hand koncentreras till de relationer där många reser, 
så kallade starka stråk. Inriktningen är att få länet att växa i och utmed de stråk som har bäst 
förutsättningar för kollektivtrafik. Matningen till de starka kollektivtrafikstråken kan ske genom olika 
typer av trafik (stads-, landsbygds-, när- eller särskild matartrafik). Väsentligt för resandet är att få 
minsta möjliga väntetid i bytespunkterna då direktresandet är det i särklass mest attraktiva. 

Minst lika stor utmaning är att utveckla kollektivtrafiken till ett faktiskt alternativ för människor som 
bor på landsbygden vid sidan om de starka stråken. Alternativa lösningar för kollektivt resande måste 
prövas, vilka kan inrymma allt från anropsstyrd trafik till modeller för samåkning baserade på modern 
teknik. Det är nödvändigt med en bred syn på begreppet kollektivtrafik för en stor och relativt glest 
befolkad del av landet som Kalmar län. 

Kunden i fokus 
Ska potentialen i den regionala kollektivtrafiken tas tillvara behöver ett stort fokus läggas på 
resenären. Devisen ”Kunden framför allt” sammafattar den inriktning som behövs för att den stora 
mängden presumtiva resenärer ska få uppleva och bli medvetna om transportsättets fördelar. För att 
vinna nya resande är det väsentligt att kommunicera trafiksystemets styrkor som utbud, 
bekvämlighet och trygghet. Likaså understryka den möjlighet som finns för resenären att särskilt i de 
starka stråken (klassificeringen av stråk beskrivs närmare i avsnittet Riktlinjer för kollektivtrafiken) få 
mervärden gentemot bilisten genom att kunna använda restiden för arbete, studier eller avkoppling.  

Viktigt är att kunna planera verksamheten utifrån kundens behov att resa ”från dörr till dörr” även 
om resan innebär byten mellan olika transportslag. En resa med kollektivtrafiken börjar alltid till fots 
och kan innehålla färd både med cykel och bil innan man går på bussen eller tåget. Ett ”Hela Resan”-
perspektiv är nödvändigt för att göra kollektivtrafiken långsiktigt konkurrenskraftig gentemot bilen. 
Ett viktigt led i det arbetet är att få till stånd en taxesättning som underlättar arbets- och 
studiependling över befintliga läns- och regiongränser. 

Mottot ”Tänk tåg - kör buss” gäller självfallet inte bara linjeupplägget utan är även ledord för service 
och komfort ombord. Det innebär bland annat möjlighet till uppkoppling mot Internet och laddning 
av mobil under resan. Det är rimligt anta att framtiden rymmer ökade krav på enklare och mer 
individuella lösningar för att exempelvis söka och hämta hem information samt betala sin biljett. Till 
det kan läggas att det mesta talar för att framtidens färdbevis i grunden är helt digitalt och sannolikt 
även mobilbaserat.  
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Här behöver utvecklas tekniska stödsystem som hjälper resenären att på ett enkelt sätt kombinera 
olika göromål som exempelvis att betala för resan men samtidigt boka och betala för parkeringsplats 
eller hyrcykel. En annan angelägen utvecklingsfråga är att få fram och införa digitala metoder för att 
kommunicera med resenären i realtid. Det gäller inte minst för att visa på möjligheten till 
kombinerad mobilitet genom att exempelvis lämna information om var bytespunkter med möjlighet 
till parkering finns och när nästa buss eller tåg avgår. En gemensam sökmotorer som redovisar såväl 
privata initiativ för mobil samåkning som utbudet i den samhällsstödda trafiken är angeläget att 
utveckla särskilt för områden vid sidan om de starka stråken.  

Barn och ungdomar är för närvarande den klart största resenärsgruppen i kollektivtrafiken. Den här 
kundgruppen decimeras kraftigt i samband med att gymnasieperioden tar slut. För att bibehålla 
yngre personer som resenärer efter avslutad utbildning måste kollektivtrafiken bli bra på att ta till sig 
gruppens önskemål om utformningen av en attraktiv kollektivtrafik. Sannolikheten att fortsätta resa 
som vuxen och/eller med familj ökar om minnesbilden av trafiken är positiv. Särskilt viktig att fånga 
upp och åtgärda i det sammanhanget är senare års tendens att ungdomar och då särskilt unga 
kvinnor upplever kollektivtrafikresan som alltmer otrygg.  

Kollektivtrafiken ska generellt utvecklas så att den tar hänsyn till särskilda behov utifrån ålder, kön, 
etnicitet och funktionsnedsättning. Anpassning för funktionsnedsatta riktas i första hand mot 
personer med nedsatt rörelseförmåga samt nedsatt syn och hörsel. Den långsiktiga inriktningen är 
att alla bytespunkter hållplatser och bytespunkter är tillgängliga och kan användas av alla resenärer – 
”En kollektivtrafik för alla”.  

Kollektivtrafiken som strukturbildare  
Det finns ett tydligt samband mellan typ och täthet av bebyggelse och valet av färdmedel. Resandet 
med kollektiva färdmedel ökar med bebyggelsetätheten. Att försörja en spridd bebyggelse med 
kollektivtrafik är i de flesta fall inte samhällsekonomiskt rimligt. Genom att bygga och förtäta utmed 
etablerade trafikstråk gynnas inte bara kollektivtrafiken. Det bidrar även till att dämpa 
transportbehovet totalt sett, minska klimatpåverkan från trafiksystemet och därmed ge förutsättning 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Samplanering av kollektivtrafik och bebyggelseutveckling är en förutsättning för att ge störst samlad 
samhällsnytta. Vid utbyggnad av städer och större samhällen bör därför kollektivtrafiken ses som 
strukturbildande. Det innebär att utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden i första hand sker 
i lägen där möjligheten till kollektivtrafikförsörjning är god. Huvuddelen av all nyproduktion av 
bostäder bör ske i anslutning till de starka stråken. På det sättet kan befintlig transportinfrastruktur 
och trafiksystem nyttjas optimalt samtidigt som kollektivtrafikens funktion stärks. 

Det förutsätter å andra sidan att linjesträckningarna är stabila över tiden genom bibehållen god 
framkomlighet för kollektivtrafiken inte minst i stadsmiljö. Helhetssynen på resan från dörr till dörr 
innebär att åtgärder även behövs vad gäller anslutande transportinfrastruktur som gång- och 
cykelbanor, cykelställ och bilparkering. Enkelhet som att bussar och tåg avgår vid samma minuttal 
varje timme, så kallade taktfasta tidtabeller, är en annan viktig faktor för framgång. 

Cykling ingår som en naturlig och viktig del i en resekedja med kollektivtrafik. Däremot är frågan om 
cykelns vara eller inte vara på buss och tåg mer problematisk. Idag kan cykel mot avgift tas med på 
Krösa- och Öresundstågen och i mån av utrymme även på bussar i landsbygdstrafiken. Om cykel 
däremot accepteras generellt ombord på kollektivtrafikens fordon skulle det förlänga uppehållet vid 
hållplatser/bytespunkter och därför ha en negativ effekt på restiden.  
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För den dagliga pendlingen är KLTs inriktning att tillsammans med kommuner och Trafikverket kunna 
erbjuda säker parkering av cykel vid större bytespunkter. Vad gäller cykling för turismändamål avser 
KLT att söka samband med seriösa cykeluthyrare för att kunna lämna kombinationserbjudan med 
kollektivtrafik och cykel på samma färdbevis.  

Bedömningen är att det finns en mycket stor potential i regionen att bygga i kollektivtrafiknära lägen. 
Det fordrar i sin tur ett tydligt regionalt – mellankommunalt förhållningssätt i den kommunala 
planeringen. En gemensam målbild med gemensamma prioriteringar kring bebyggelseutveckling, 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik kan lämpligen vara utgångspunkt för ett sådant fördjupat 
planeringssamarbete.  

Samordning av trafik på landsbygden 
Stora delar av Kalmar länet är glest befolkat. Det innebär att underlaget för att upprätta och 
bibehålla en linjelagd kollektivtrafik i många fall är svagt. KLT kan genom samplanering av olika 
trafikformer som skol- och närtrafik erbjuda landsbygdsbefolkningen ett visst basutbud av 
resmöjligheter.  

För att långsiktigt kunna bibehålla denna service behövs en utvecklad och fördjupad samordning 
mellan olika samhällsstödda trafikformer. Här ingår förutom trafik som den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten organiserar kommunernas resor för vård, omsorg och skola samt även 
post- och varudistribution. Parallellt bör möjligheten till samordning mellan kollektivtrafik och olika 
privata initiativ för samåkning studeras och analyseras.  

Även i skärgården är befolkningsunderlaget svagt. Redan idag sker en samordning mellan 
postdistribution, hemsändning av mat, kommunens hemtjänst, serviceresor och kollektivtrafik. En 
fortsatt samordning med till exempel skolskjuts och annan varudistribution är en förutsättning för att 
upprätthålla servicen för de boende i skärgården. 

KLT har idag ansvar för planering av skoltrafiken i merparten av länets kommuner, något som gör det 
möjligt att öppna upp den för alla typer av resenärer. På morgonen sammanfaller tidpunkten för 
resorna med den för de flesta pendlares resor till sitt arbete. Det ställer krav på en omfattande 
fordonspark något som i förlängningen kan påverka kostnadsbilden negativt.  

Ett bättre samlat resursnyttjande skulle bidra till bättre kontroll av kostnaderna för den 
samhällsstödda trafiken inklusive kollektivtrafiken. För det fordras inte bara beslut på nationell nivå i 
form av förändrad lagstiftning. Flexiblare skoltider än vad som gäller idag och då framför allt 
startpunkten på morgonen skulle vara ett väsentligt instrument för att åstadkomma en långsiktigt 
hållbar kollektivtrafik inte minst på landsbygden.  

Att kommunicera kollektivtrafik 
Varje dag reser tusentals personer med KLT och den regionala kollektivtrafiken. De kan vara på väg 
till olika mål trots att de går av vid samma hållplats. Någon ska träffa kompisar, en annan ska till 
jobbet. Någon kanske ska till bion eller till fotbollsträningen. Och kanske någon är på väg att träffa 
sitt livs kärlek för första gången! Med andra ord ett utsnitt av samhällets mångfald. 

Resenärerna är som visats tidigare nöjda med själva resan. Däremot är man inte lika nöjd med det 
som KLT står för. Åtgärder som stärker varumärket KLT kan bidra till att höja kollektivtrafikens status 
och göra det till ett jämbördigt eller i vissa situationer bättre transportalternativ än den egna bilen.  
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Kollektivtrafikens uppdrag i Kalmar län är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors 
liv och utvecklar regionen. Det kan bara åstadkommas genom en löpande och öppen dialog mellan 
planerare, utförare och allmänhet, det vill säga om vi arbetar tillsammans.  

Till:sammans till:ett friskare liv, till:ett smartare resande och till:en bättre miljö. Den långsiktiga 
målbilden är att erbjuda Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik. Utgångspunkten är landstingets 
värdegrund öppet – engagerat – kunnigt. Här ingår självklart insatser som fortlöpande säkerställer en 
hög kvalitet i förarkåren hos de entreprenörer som fått förtroendet att utföra trafiken. 

Målgruppen för en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och god nåbarhet är mycket bred även om 
potentialen för ett ökat resande varierar. De målgrupper där förutsättningarna att öka resandet är 
som störst bedöms vara ungdomar mellan 15 och 25 år, sällanresenärer (reser kollektivt någon gång i 
månaden), invånare i större orter och utmed större trafikstråk, funktionsnedsatta samt pendlare över 
länsgräns. Det är för de här grupperna kollektivtrafiken kan göra störst skillnad.  

Till:sammans till:framtiden. 
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Riktlinjer för kollektivtrafiken 
Kollektivtrafik kan kategoriseras på flera skilda sätt; efter fordonsslag, trafiktyp eller storlek på 
resandeströmmar i olika stråk.  

Fordonsslag och trafiktyp 
Ett sätt att kategorisera trafiken är att utgå från fordonsslag eller trafikupplägg. Exempelvis om det 
gäller trafik på järnväg eller väg, om den har till syfte att resenären ska komma fram snabbt mellan 
vissa ändpunkter utan alltför många stopp eller det ska det vara möjligt att gå av och på längs 
färdvägen eller om den går enligt en fast tidtabell eller inte.  

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet används följande uttryck för att beskriva olika 
trafiktyper  

Bil- och busstrafik 

Anropsstyrd trafik 

Närtrafik 

Serviceresor  

Linjetrafik 

Expresstrafik  

Landsbygdstrafik inkl. skoltrafik 

Stadstrafik 

Skärgårdstrafik 

Tågtrafik 

 

Anropsstyrd trafik 
Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop eller bokning till 
beställningscentral. 
Trafiken kan utgå från geografiska områden, vara linjelagd eller en kombination av båda. 

Närtrafik 
Trafik som kör enbart på beställning (anrop) och då kan trafikera en linje, ett geografiskt område eller 
en kombination av dessa båda. 
Stannar vid förutbestämda målpunkter i målorter eller vid annan plats som överenskommits i 
samband med beställningen av resan. 
Resan beställs minst en timma (tätort) eller två timmar (landsbygd) innan avfärd.  

Serviceresor 
Anropsstyrd trafik som sker med stöd av bestämmelserna om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst.  
En huvudprincip vid uppbyggnaden av dagens regionala kollektivtrafik är att de personer som 
använder servicetrafik i ökande utsträckning ska kunna använda sig av den ordinarie linjetrafiken för 
sina resor.  
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Linjetrafik 
Trafik (i detta fall med buss) som körs enligt en fastlagd rutt på bestämda tider enligt fastställd 
tidtabell. 

Expresstrafik 
Trafik som går i de starka stråken och förbinder centralorter i kommuner med varandra och med 
större samhällen både inom och utanför den egna kommunen.  
Kör snabbast möjliga väg mellan start- och slutpunkt.  
Stannar enbart vid större bytespunkter där andra linjer ansluter och dit även särskild matartrafik kan 
ske.  

Landsbygdstrafik 
Trafik som går utanför stråken och i grunden baseras på linjelagd skolskjuts morgon och eftermiddag, 
eventuellt kombinerat med en tur mitt på dagen.  
Stannar vid behov vid samtliga hållplatser som passeras. 

Skoltrafik 
Skolskjuts som KLT planerar på uppdrag av respektive kommun. 
Trafiken är som regel upplåten för allmänheten.  

Stadstrafik 
Trafik i städer (större samhällen) som med hög turtäthet knyter samman viktiga målpunkter. 
Stannar vid samtliga hållplatser som passeras.  

Skärgårdstrafik 
Anropsstyrd trafik som bedrivs året runt i skärgårdsområden i Oskarshamns och Västerviks 
kommuner för att i första hand ge boende i skärgården tillgång till samhällsservice på fastlandet. 

Tågtrafik 
I detta fall spårbunden kollektivtrafik.  

 

De nämnda trafiktyperna kan kombineras till följande fyra huvudtyper: 
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Stråktyper 
Ett annat sätt att klassificera den regionala kollektivtrafiken baseras på resandet, både det aktuella 
och den framtida potentialen. I detta fallet delas trafiken in i klasser: 

• Starka stråk 
• Medelstarka stråk 
• Svag trafik 

All trafik i inom Kalmar län samt regional trafik för vardagsresande över länsgräns har förts till en av 
dessa tre klasser. I det fall inte alla parametrarna stämmer helt har trafiken förts till den klass som 
ligger närmast.  

Indelningen baseras på en sammanvägning av de parametrar som redovisas nedan, där var och en av 
de tre trafikklasserna har sina egna utvecklingsförutsättningar. Det är värt betona att begreppen inte 
ersätter etablerade produktnamn som Kustbussen eller Öresundståg.  

Starka stråk 
kännetecknas av: 

• Trafik från stadskärna/innerstad till stadskärna/innerstad med minimalt antal stopp. 
• Fungerar för alla typer av vardagsresor; arbete kl 7–16, 8–17 och 9–18, utbildning, fritid, 

tjänsteärenden, besök, inköp med mera. 
• Trafik alla dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll. 
• Hög turtäthet; i högtrafiktid minst en tur var 10:e minut i stadstrafiken och minst en tur var 

30:e minut i expresstrafiken.  
• Trafik efter midnatt (nattrafik) minst en dag i veckan. 
• Stort resande; fler än 100 000 enkelresor per år. 

Avsikten med de starka stråken är att de i sina respektive sträckningar ska vara stabila över tiden. 
Översyn av stråken bör därför bara ske i samband med stora satsningar på transportinfrastruktur 
samt i samband med utbyggnad av större bostads- och verksamhetsområden. Principen ”Tänk tåg – 
kör buss” är en framgångsfaktor i starka och även i medelstarka stråk. 

Utmärkande i övrigt för de starka stråken är stort underlag för resande, potential till hög 
marknadsandel för arbetspendling samt låg restidskvot gentemot resa med bil. Målbilden för starka 
regionala kollektivtrafikstråk redovisas i följande figur.  
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Tågtrafiken i de starka stråken byggs i första hand ut i befintlig trafik på befintliga banor, i andra hand 
i ny trafik på befintliga banor och i tredje hand i ny trafik på nya banor. Nya tågstopp och ny tågtrafik 
planeras in bara där de kan ge ett totalt nettotillskott av resande.  

För busstrafiken i de starka stråken gäller att den ska ha en strukturbildande funktion, det vill säga 
uppfattas som ett stabilt element i samhällsbyggandet. Hög framkomlighet och taktfasta tidtabeller 
är viktiga faktorer.  

Större investeringar i transportinfrastruktur prioriteras till de starka stråken. I busstråken ska en 
standard eftersträvas som närmar sig tågets med avseende på turutbud, restider, komfort och 
kvaliteten på bytespunkter. Anpassning av bytespunkter till personer med funktionsnedsättning sker 
i första hand i de starka stråken. 

Samverkan med kommunernas fysiska planering är central för att uppnå önskat resultat. En viktig 
inriktning bör vara att utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden i första hand sker i områden 
med god anslutning till de starka stråken.  

Exempel på förbindelser som är eller kan utvecklas till starka stråk är nästintill samtliga järnvägslinjer, 
länsgränsöverskridande busstrafik med målpunkter i regionala kärnor och tillväxtmotorer, busslinjer 
som förbinder centralorter i kommuner med varandra samt vissa delar av stadstrafiken. Hit hör även 
den flygtrafik mellan Kalmar och Stockholm som idag bedrivs på kommersiell basis.  
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Medelstarka stråk 
kännetecknas av: 

• I huvudsak trafik för matning till bytespunkt i starkt stråk 
• Fungerar för många typer av vardagsresor; främst arbete under normal arbetstid, utbildning, 

inköp samt i mer begränsad utsträckning för fritid. 
• Trafik dagtid (cirka 06- 19) vardagar men begränsat eller inget utbud kvällar och helger. 
• God turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst en tur var 20:e minut i stadstrafiken och minst en 

tur var 60:e minut som matning till expresstrafiken.  
• Nattrafik förekommer normalt inte; sena kvällsturer kan förekomma.  

De medelstarka stråken karakteriseras i övrigt av ett betydande underlag för resande och potential 
för stor marknadsandel vad gäller arbetspendling. Flertalet av de medelstarka stråken bör betraktas 
på samma sätt som de starka stråken i samhällsplaneringen.  

Inte minst i stadstrafiken är samspel med kommunernas fysiska planering för att säkra bra 
framkomlighet en nyckelfaktor för att kunna förbättra trafiken och göra den attraktivare. Anpassning 
av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning sker med början där resandet är som störst 
när motsvarande åtgärder genomförts i de starka stråken  

Exempel på förbindelser som är eller kan utvecklas till medelstarka stråk är busstrafik från större 
orter i varje kommun till centralorten i kommunen, en stor del av stadstrafiken i länet samt 
uppsamlande matningstrafik till bytespunkter utmed de starka stråken. 

Svag trafik 
kännetecknas av: 

• Fungerar bra bara för ett fåtal typer av vardagsresor som exempelvis grundskola, inköp eller 
samhällsservice. 

• Begränsade trafik, ofta bara vardagar under högtrafikperioder morgon och eftermiddagar. 
• Kan vara linjelagd, anropsstyrd eller en kombination mellan dessa båda. 
• Låg turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst en tur var 30:e minut i stadstrafiken och från tre 

turer per vardag i landsbygdstrafiken till fem turer i veckan i närtrafiken.  
• Ingen kväll- eller nattrafik. 
• Lågt resande; färre är 2 500 enkelresor per år.  

För den starka och medelstarka trafiken har det varit naturligt att tala om stråk. För den svaga 
trafiken är stråk ingen lämplig benämning, eftersom stråk per definition har en trafikomfattning av 
en viss storlek. I stället används begreppet svag trafik, som inbegriper både linjetrafik och närtrafik 
(yttäckande anropsstyrd trafik). 

Kännetecknande i övrigt för den svaga trafiken är litet underlag för resande och förväntad låg 
marknadsandel för arbetspendling. Trafiken är i stor utsträckning av lokal karaktär. Möjlighet finns 
för kommuner att göra tillköp av trafik utöver grundutbudet. 

Exempel på förbindelser som kan räknas till kategorin svag trafik är den traditionella 
landsbygdstrafiken, viss stadstrafik, skärgårdstrafiken samt den linjelagda skoltrafiken. 

Vid alltför lågt resandeunderlag (färre än 5 påstigande resenärer per enkeltur eller 10 per dubbeltur 
på en linje under ett års tid) görs en bedömning om trafiken ska fortsätta som linjetrafik eller läggas 
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om till anropsstyrd trafik. Den anropsstyrda trafiken kan vara områdesindelad, linjelagd och/eller en 
kombination av dessa båda.  

Närtrafiken är en form av anropsstyrd trafik som erbjuds i områden där resandeunderlaget är för 
svagt för linjelagd trafik. Marknadsandelen förväntas bli liten. Den slutliga detaljutformningen av 
närtrafiken görs i samråd med respektive kommun. 

Exempel på relationer som kan utvecklas med närtrafik är resor mellan specifika destinationer inom 
städer och tätorter samt resor från landsbygd till närmaste målpunkt för exempelvis sjuk- och 
hälsovård, inköp och samhällsservice. Närtrafiken kan också fungera som ett första led i etableringen 
av linjetrafik. 

Den linjelagda skoltrafiken har under lovdagar i många fall få resenärer. Här är en inriktning att under 
längre lovperioder överföra den fasta linjetrafiken till anropsstyrda linjer.  

Från och med sommaren 2017 kommer skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner 
att utgöra en del av den regionala trafiken. Skärgårdstrafiken ska i första hand ge boende i 
skärgården tillgång till samhällsservice på fastlandet. Skärgårdstrafiken drivs året runt och är öppen 
för alla. Folkbokförda på öarna har dock förtur när det råder större efterfrågan än vad farkosten har 
kapacitet. Utbudet och omfattningen av trafiken kan variera över tid. Kollektivtrafiken i skärgården 
samordnas med andra transporter och tjänster. 

Bytespunkter och hållplatser 
Utformningen av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter ska som regel följa KLTs 
hållplatshandbok (bilaga 5).  

Bytespunkter med möjlighet till säker och enkel omstigning mellan färdmedel, med god anslutning 
till gång- och cykelvägnätet samt möjlighet till säker parkering av cykel och bil ska finnas i samtliga 
kommuners centralorter samt vid andra strategiska punkter som kollektivtrafiken passerar. För att 
möta kommande behov är det väsentligt att planeringen även tar sikte på att det ska finnas möjlighet 
att ladda eldrivna fordon vid bytespunkterna. De punkter som i första hand är aktuella för åtgärd 
redovisas i bilaga 6 som prioriterade bytespunkter för kollektivtrafiken.  

Inriktningen är vidare att utveckla en fungerande matartrafik till dessa hållplatser. Detta bland annat 
för att möjliggöra pendling för orter som ligger längs med men inte i direkt i anslutning till 
linjesträckningen. Även för skärgårdstrafikens bytespunkter på fastlandet är ambitionsnivån att de så 
långt möjligt ska kopplas samman med övrig kollektivtrafik. 

De större bytespunkterna bör kunna utvecklas till viktiga noder i ett framtida transportsnålt samhälle 
och på sikt även till platser för möten mellan människor. Det är därför viktigt att utvecklingen av olika 
funktioner vid bytespunkterna sker i nära dialog och samarbete med kommunernas fysiska planering. 

Kollektivtrafikens bytespunkter och hållplatser är öppna för kommersiella aktörer. Vid 
konkurrenssituation har trafik upphandlad av den regionala kollektivtrafikmyndigheten företräde.  
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Åtgärder i linje med mål, strategi och riktlinjer 
Det kollektivtrafiksystem som byggts ut stegvis i länet sedan början av 2000-talet har prioriterat 
effektivitet och korta restider. Samtidigt har antalet stopp utmed huvudstråket begränsats. 
Stråktrafiken har varit mycket framgångsrik i så måtto att den inneburit betydande ökningar av 
resandet. Det finns därför inga skäl som talar mot en fortsatt utveckling av stråktänkandet i 
kollektivtrafiken.  

Den följande redovisningen av åtgärdsbehov bygger vidare på den trafikutbyggnad som dels lades 
fast i det första trafikförsörjningsprogrammet från 2012, dels beslutats i samband med 
trafikupphandlingar sedan början av 2000-talet. Den senaste större upphandlingen 2016 avsåg i 
princip all regional busstrafik fram till och med 2027.  

Kostnaderna för fordon på järnvägssidan är en betydande post i de planerade insatserna för 
landstingets del. För att nå förväntad effekt måste kompletterande investeringar genomföras i den 
stödjande transportinfrastrukturen. Det har kopplingar till både statliga och regionala planer för 
investeringar i transportinfrastruktur men även till kommunala planer och beslut som har anknytning 
till kollektivtrafiken. 

Nästa steg i busstrafiken är att utveckla trafiken i de starka stråken enligt konceptet regional 
superbuss. En grundläggande inriktning för ett superbusskoncept är att åstadkomma ett 
kollektivtrafiksystem med hög attraktivitet på ett billigare sätt än med järnväg.  

Följande faktorer har identifierats som viktiga insatsområden för att etablera superbussar i regional 
trafik:  

• Snabbhet och effektivitet  
Viktig framgångsfaktor för tåget och därmed även för superbussarna. 

• Bekvämlighet och trygghet 
Resan med superbussen ska ha lika hög kvalitet som en tågresa vad gäller komfort och 
service. 

• Långsiktighet och stabilitet 
Rälsen ligger där den ligger! Därför ska bussen alltid köra samma väg – igår, idag, i morgon 

• Integrerat system 
Bra och snabba kopplingar till tågtrafiken och övriga regional busstrafik. 

• Framtoning 
Höjning av busstrafikens profil och status som ett minst fullgott alternativ till bilen. 

Det innebär att raka och tydliga linjesträckningar ska eftersträvas där bussen ges prioritet genom 
egna bussbanor eller skyddade busskörfält, allt för att ge så hög medelhastighet som möjligt. Bussen 
angör stationer snarare än hållplatser, vilka är placerade på relativt långt avstånd från varandra. Ett 
superbusskoncept kännetecknas dessutom av hög och taktfast turtäthet samt stor kapacitet.  

Detta kommer att kräva åtgärder utmed de starka stråken och i tätorterna i form av bytespunkter, 
pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, åtgärder för bussprioritering samt tydlig och lätt förståelig 
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skyltning. En förstudie avseende införandet av ett regionalt superbusskoncept med namnet 
”Östersjöexpressen” längs Ostkuststråket har nyligen genomförts24. 

Planerade åtgärder 2017 – 2025 
Insatserna anges i angelägenhetsordning. 

Åtgärd Huvudaktör Medaktör 
Utbyggnad av de bytespunkter som prioriteras av den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM); se bilaga 
6. 

Trafikverket och 
kommunerna 

Regionförbundet 

Anslutning gång- och cykelvägar till bytespunkterna  Trafikverket och 
kommunerna 

Regionförbundet 

Kollektivtrafik på vatten (skärgårdstrafik) Landstinget Oskarshamns och 
Västerviks 
kommun samt 
PostNord 

Översyn av taxesystemet för trafiken inom länet Landstinget  
Stråktrafik med buss Oskarshamn – Högsby - Växjö RKM25 Kronobergs 

och Kalmar län 
Berörda 
kommuner 

Krösatåg Kalmar – Emmaboda förlängs till Växjö RKM Kronobergs 
och Kalmar län 

Berörda 
kommuner 

Digitala system för smarta betalsätt och 
kommunikation i realtid med resenärer och andra 
trafikanter. 

Landstinget RKM och trafik-
organisatörer i 
angränsande län   

Ombyggnad vid Emmaboda station och Kalmar 
Central 

Trafikverket och 
berörda kommuner 

Landstinget och 
regionförbundet 

Mobilbaserad reseplanerare med köpfunktion där 
funktioner som mobil samåkning och tilläggstjänster 
som parkeringsavgift är integrerade. 

Landstinget RKM och trafik-
organisatörer i 
angränsande län   

Östersjöexpressen – regionalt superbusskoncept 
(Karlskrona-)Kalmar – Mönsterås – Oskarshamn – 
Västervik – Norrköping.  

Landstinget Regionförbundet/
Trafikverket/Kom
munerna 

Stråktrafik med buss Västervik – Vimmerby – 
Hultsfred – Växjö 

RKM Kronobergs 
och Kalmar länet 

Berörda 
kommuner 

Omvandling stegvis av starka busstråk till regionala 
superbusskoncept  

Landstinget Berörda 
kommuner och 
Trafikverket 

Timmestrafik (18 tågpar) Öresundståg (Kust till 
kustbanan)  
Timmestrafik (18 tågpar) Krösatåg Kalmar/Karlskrona-
Emmaboda-Växjö (Kust till kustbanan) 

Landstinget RKM och trafik-
organisatörer i 
berörda 
län/regioner 

Trafik varannan timma (10 tågpar) Kustpilen 
(Stångådalsbana) 
Trafik varannan timma (12 tågpar) Kustpilen 
(Tjustbanan) 

Landstinget RKM och trafik-
organisatör i E-län 

                                                           
 

24 Regionförbundet i Kalmar län och WSP. 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införandet av ett nytt 
busskoncept längts Ostkuststråket. Huvudprojekt Den attraktiva regionen. Trafikverket rapport 2016:072. 
25 RKM = Regional kollektivtrafikmyndighet 
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Behov till 2025 
 

Åtgärd Huvudaktör Medaktör 
Trafiken på Kust till kustbanan körs med integrerade 
fordon där tågsystemet kopplas även mot Göteborg. 

RKM i berörda 
län/regioner 

 

Pendeltrafik (8 tågpar) Vimmerby - Linköping 
(Stångådalsbanan) 
Pendeltrafik (8 tågpar) Oskarshamn -Kalmar (Bocka- 
och Stångådalsbanan) 

Landstinget RKM och trafik-
organisatör i 
berörda län 
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Ekonomisk redovisning 
Den av landstinget beslutade budgeten för kollektivtrafiken uppgår till 551 miljoner kronor årligen 
under perioden 2017 – 201926. Beloppen är angivna utan hänsyn till eventuell indexjustering.  

För att kunna forma lämpliga strategier har det betydelse hur trafikekonomi och resande fördelar sig 
mellan de olika trafiktyperna. Detta presenteras i tabellerna nedan på årsbasis. Även 
kostnadseffektiviteten, mätt som underskott per resa, redovisas. 

Trafiktyp Intäkter 
(Mkr/år) 

Utgifter 
(Mkr/år) 

Underskott 
(Mkr/år) 

Självfinansie
ringsgrad 

(%) 

Resor 
(miljoner/ 

år) 

Underskott 
per resa 

(kr) 
Tågtrafik 146 277 -131 53% 2,0  -66 
Expresstrafik 86 151  -65 57% 2,3  -28 
Landsbygdstrafik 
inkl. skoltrafik 66 222 -156 30% 2,0  -75 
Stadstrafik 61 103  -41 60% 3,0  -14 
Närtrafik <1  16  -16   2% <0,1 -216 
Serviceresor 34 154 -120 22% 0,6 -192 

 
Kostnaderna inkluderar belopp för ledning och administration, för serviceresor inkluderas även 
kostnaderna för handläggning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.   

Grunderna för prissättningen av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst 
Enligt kollektivtrafiklagen ska grunderna för prissättningen av färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Egenavgiften för en färdtjänstresa är densamma som för 
allmän kollektivtrafik. Avgiften följer dagens zontaxa vilken beslutas av landstinget.  

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. Avgiften 
sätts enligt bestämmelserna i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst. Storleken ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas 
efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala 
Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och 
Studentkortet betalar endast 70 procent av egenavgiften. 

 

  

                                                           
 

26 För ett friskare, tryggare och rikare liv. Landstingsplan 2017-2019. Antagen av landstingsfullmäktige 2016-11-24, § 168. 
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Begreppsförklaringar 
Med trafik avses i den här ordlistan kollektivtrafik. 

Allmän kollektivtrafik 
Äldre benämning på trafik som tillhandahålls allmänheten. 

Allmän trafik 
Avtalsreglerad trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom att teckna 
avtal med trafikföretag eller utföra i egen regi och som står till allmänhetens förfogande med 
gällande färdbevis. 

Allmän trafikplikt 
Krav som den regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar eller fastställer för att sörja för 
kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget 
kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning 
eller på samma villkor. 

Anropsstyrd trafik 
Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop (beställning) till 
beställningscentral. 

Avtalsreglerad trafik 
Trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom avtal med ett eller flera 
trafikföretag. Generellt gäller efter den 1 januari 2012 att avtalsupprättandet föregåtts av den 
regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt. Avtalsreglerad trafik kan vara 
både lönsam och olönsam. 

Bytespunkt 
Plats där resenären kan byta mellan olika linjer eller trafikslag. 

Färdtjänst 
Resor för personer som på grund av en funktionsnedsättning som inte är tillfällig inte kan resa med 
allmänna kommunikationer. 
Färdtjänst omfattar resor i den kommunen där man är folkbokförd men även resor som sträcker sig 
40 kilometer från kommungränsen och in i en annan kommun. 

Kollektivtrafik 
Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och 
utan diskriminering. 

Kollektivtrafikbarometern 
Undersökning av hur nöjda allmänheten och resenärer är med trafiken 
(http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/). 

Kollektivtrafikföretag  
Ett offentligt eller privat företag, eller en offentlig eller privat företagsgrupp, som bedriver trafik, 
eller ett offentligt organ som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster. 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/
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Kommersiell trafik 
Trafik som inte regleras genom avtal med offentliga organ. Kommersiell trafik bedrivs av ett 
trafikföretag på rent marknadsmässiga bedömningar och finansieras helt genom biljettintäkter. 

Närtrafik 
Anropsstyrd trafik som kompletterar eller ersätter linjelagd trafik inom vissa geografiska områden. 

Regional kollektivtrafikmyndighet 
Behörigt organ enligt 2 kapitlet, 2 § kollektivtrafiklagen (2010:1065).  

Regional trafik 
Trafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med avseende på 
trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat 
vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Riksfärdtjänst 
Samma som färdtjänst men där resandet sträcker sig längre än 40 km från gränsen för den egna 
folkbokföringskommunen. 

Servicetrafik 
Samlat begrepp för färdtjänst, sjukresor eller motsvarande. 

Självfinansieringsgrad 
Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter. Synonymt begrepp till 
kostnadstäckning. 

Skärgårdstrafik 
Kollektivtrafik på vatten som följer av definitionerna av kollektivtrafik i EU:s förordning nr 1370/2007. 

Stråktrafik 
Trafik som körs med hög turtäthet, taktfast tidtabell samt i regel sammanbinder större orter. 

Särskild kollektivtrafik 
Äldre benämning på trafik som tillhandahålls en särskild personkrets, till exempel färdtjänst, 
skolskjuts och sjukresor. 
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Förord 
 

Landstinget i Kalmar län har i rollen som länets regionala kollektivtrafikmyndighet och 

huvudman för Kalmar Länstrafik ett övergripande ansvar för kollektivtrafikens utveckling i 

länet. Kollektivtrafiken och andra hållbara färdmedel utgör nyckelfaktorer i strävandet att 

skapa en hållbar region och attraktiva städer. 

 

I Kalmar län pågår under 2016 och 2017 flera regionala planeringsprocesser parallellt. 

Regionförbundet i Kalmar län driver arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för 

länet. Där ingår bl.a. ett ansvarar för att samordna insatser för att utveckla länets samtliga 

kommunikationsslag. Det ligger också i Regionförbundets uppdrag att regelbundet (vart fjärde 

år) uppdatera den regionala transportplanen, arbete pågår med att ta fram en regional 

transportplan för 2018-2029. I den regionala transportplanen redovisar länet vilka 

infrastruktursatsningar som bör prioriteras och genomföras för att stödja bland annat 

kollektivtrafiken.  

 

Landstinget i Kalmar län ser emellertid behovet av en ännu långsiktigare planering av 

kollektivtrafiken som kan ligga till grund för inriktningsbeslut och prioriteringar. 

Landstingsstyrelsen har därför gett den regionala kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att 

presentera en Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken. Strategiplanen består dels av en 

kollektivtrafikstrategi för 2050 dels av ett regionalt trafikförsörjningsprogram.  

 

Kollektivtrafikstrategin bör ta sin utgångspunkt i de slutsatser och rekommendationer som 

gavs i OECD:s utvärdering av Småland – Blekingeregionen 20121, positionspapperet ”Ett 

enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” från 20162 och de restidmål för regionen som togs 

fram i Systemanalysen för Sydsveriges Infrastruktur 20153 Den bör också utgå från att en 

höghastighetsbana för tåg byggs genom södra Sverige4, 5.  

 

Trafikförsörjningsprogrammet är reglerat i kollektivtrafiklagen 2 kap, 8§6. 

Kollektivtrafikstrategin för 2050 är ett strategiskt dokument utan legal koppling och kan 

revideras vid behov.  

 

 

 

XX XX 

YY YY 

Landstinget i Kalmar län 

                                                 
1 OECD (2012), OECD Territorial Reviews: Småland – Blekinge, Sweden, OECD Publishing. ISBN 978-92-64-

16951-7 (PDF). 
2 Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region 

Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat 

Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport. 
3 Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län (2015). Systemanalys 

för Sydsveriges Infrastruktur – Geografisk utvidgning av kartmaterial. Ramböll 2015-12-03. 
4 Lägesrapport i Sverigeförhandlingen – Aktuellt om höghastighetsjärnvägen (2016-07-

http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/07/Lagesrapport-fran-Sverigeforhandlingen-2016-07-01-final-4-till-

webben-3-juli.pdf  
5 Växjö kommun, Älmhult kommun, Kalmar kommun, Karlskrona kommun. Slutrapport – bakgrund, argument 

och nyttoanalys för sträckning av höghastighetsbanan genom sydöstra Sverige. http://hoghastighetsbanan.se/wp-

content/uploads/2015/10/SLUTRAPPORT-1.pdf  
6 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 

http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/07/Lagesrapport-fran-Sverigeforhandlingen-2016-07-01-final-4-till-webben-3-juli.pdf
http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/07/Lagesrapport-fran-Sverigeforhandlingen-2016-07-01-final-4-till-webben-3-juli.pdf
http://hoghastighetsbanan.se/wp-content/uploads/2015/10/SLUTRAPPORT-1.pdf
http://hoghastighetsbanan.se/wp-content/uploads/2015/10/SLUTRAPPORT-1.pdf
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Inledning 
 

I en utvärdering av Småland – Blekingeregionen 2012 som utfördes av Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)1 konstaterades att befintlig väg- och 

järnvägsinfrastruktur inom Småland – Blekingeregionen har en sämre koppling till den 

europeiska marknaden än andra delar av södra och centrala Sverige. Förbättrade transporter 

lyfts fram som en viktig åtgärd för att stärka den regionala utvecklingen och som en möjlig 

förklaring till den relativt begränsade pendlingen i regionen. För att stärka och utveckla 

regionen, och stå starkare mot den nationella nivån, menar OECD att planeringen av bland 

annat infrastruktur och transporter bör stärkas mellan de inblandade länen.  

 

I en Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur som togs fram i samverkan mellan Region 

Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Jönköping, Region Halland och 

Regionförbundet i Kalmar län 20153 redovisades restidsmål för regionen, se figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1. Förslag til l restidsmål. (Källa: Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur, 
2015). 

Kollektivtrafikstrategin för 2050 grundar sig på de redovisade restidsmålen från Kalmar till de 

tre storstadsområdena/internationella flygplatser och närliggande länscentra och har 

kompletterats med restidsmål för Oskarshamn och Västervik. En luftförbindelse mellan 

Kalmar och Stockholm har också lagts till. Kollektivtrafikstrategin går sedan ett steg längre 

och belyser hur kommunikationerna mellan de ovanstående orterna skulle kunna utvecklas. 

Sist redovisas hur hela länet eller de funktionella regionerna i länets norra respektive södra del 

kan dra nytta av ett antal prioriterade förslag. 

 

Kollektivtrafikstrategin tillsammans med trafikförsörjningsprogrammet utgör en Strategiplan 

för 2050. Trafikförsörjningsprogrammet kan betraktas som en handlingsplan i förhållande till 

den kollektivtrafikstrategin och revideras vart fjärde år. 

 

Kollektivtrafikstrategin och trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram i nära samverkan 

med den regionala transportplanen. De tre planerna står i överensstämmelse med den 

regionala utvecklingsstrategin, RUS. I figur 2 visas hur den regionala utvecklingsstrategin och 
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andra planer för infrastruktur och kollektivtrafik länkar till varandra. Under arbetets gång har 

också en fortlöpande dialog hållits med trafikråd, kommuner, trafikstyrelsen och 

landstingsstyrelsen genom möten och seminarier. Länsöverskridande kontakter har också 

tagits. 

 
Figur 2. Figuren beskriver kopplingen mellan planer inom kollektivtrafik och 
infrastruktur i Kalmar län.  

Kollektivtrafikstrategin för 2050 tjänar flera syften. Dels skapas en samsyn kring 

kollektivtrafikens framtida utveckling inom Kalmar län. Dels fungerar strategin som underlag 

vid framtagandet av andra planer regionalt och nationellt och i dialogen med angränsande län 

kring länsöverskridande trafik och/eller vid bildning av en eventuell storregion.  

Kollektivtrafikens roll 
Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om 

tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

 

Funktionsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 

Hänsynsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas 

till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 

generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

 

Transportsystemet, där kollektivtrafiken är en väsentlig del, förväntas således fylla många 

funktioner, eller roller, i samhället. I propositionen för de transportpolitiska målen7 beskrivs 

ett effektivt transportsystem som ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som 

regional tillväxt och hållbar utveckling” I regeringens proposition om infrastruktur för 

                                                 
7 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 
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framtiden8 beskrivs transportsystemet som en del av samhällsstrukturen som lägger grunden 

för tillgängligheten till bl.a. jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl klimatmål 

som krisberedskap och totalförsvar. 

 

Landets tågbanor har i det sammanhanget en särställning eftersom resor med tåg kan göras 2-

3 gånger så snabbt som resor på väg. Tågbanorna utgör därmed en slags grundstruktur för det 

kollektiva resandet. Tågbanornas läge och kvalitet har därför stor betydelse för det upplevda 

avståndet mellan olika platser liksom orters utveckling och tillväxtmöjligheter. 

 

I en forskningsrapport från KTH9 beskrivs kollektivtrafiken som strukturbildande. I 

Trafikverkets planeringshandbok, Kol-Trast 10, ses kollektivtrafiken som ett instrument för en 

attraktiv stad och för en regional utveckling, för att skapa en ökad livskvalité och för att nå ett 

långsiktigt hållbart transportsystem. Vanliga områden inom vilka kollektivtrafiken förväntas 

fylla en funktion är11: tillväxt och utveckling, rörlighet, miljö- och uthållighet, tillgänglighet 

och övrigt, t.ex. ökad jämställdhet/jämlikhet.  
 

I Kalmar län finns bl.a. följande roller för kollektivtrafiken upptagna i ett antal nu gällande 

regionala planerings- och styrdokument12 13 14 
Tillväxt - Regional utveckling – näringsliv och bebyggelse 

- Kontakt med omvärlden, internationalisering 

Rörlighet - Färre arbetsmarknadsregioner 

- Ökad arbetspendling 

Miljö och uthållighet - Fossilbränslefri region 2030 

Tillgänglighet - En kollektivtrafik för alla 

Övrigt  - Turism/besökare 

- Ökad attraktionskraft 

- Jämställdhet 

- Bättre hälsa 

 

Kalmar läns förutsättningar 
Brister i infrastruktur och långa restider 
Kalmar läns infrastruktur påverkas av olika planer och processer på nationell nivå. I den 

nationella transportplanen för år 2014-202515, liksom i inriktningsunderlaget för 

transportinfrastrukturplaneringen perioden 2018-202916, och senare 

infrastrukturpropositionen17 redovisar samhället sina prioriteringar för infrastrukturens 

                                                 
8 Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
9 Bjerkemo, S.-A. (2011). Nya vägar för kollektivtrafiken - En kunskapsöversikt. Kungliga Tekniska Högskolan, 

Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Institutionen för Samhällsplanering och 

Miljö, Stockholm. 
10 Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting (2012). Kol-Trast: Planeringshandbok för en attraktiv och 

effektiv kollektivtrafik. LTAB, Linköping. 
11 Stjernborg V. & Mattisson. O. (2016). Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället – en dokumentstudie av 

övergripande kommunala och regionala styrdokument. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 

WP2016:13. 
12 Regionförbundet i Kalmar län (2012) Regional utvecklingsstrategi 2012-2020. 
13 Regionförbundet i Kalmar län (2014) Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025. 
14 Landstinget i Kalmar län (2013) Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021 
15 Trafikverket (2014). Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Fastställd av regeringen 140403. 
16 Trafikverket (2015). Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029. 
17 Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
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utveckling och förvaltning i landet. En ny regional indelning av landet liksom byggandet av 

höghastighetsjärnvägar är andra förslag som påverkar länet, om de genomförs. 

 

Två regionala systemanalyser av transportinfrastrukturen i östra Götalandsregionen18 och för 

Sydsverige19 har tagits fram 2008 respektive 2015. Svensk kollektivtrafik har också gjort en 

fallstudie rörande funktionella storregioner i Småland – Östergötlandsregionen 201520. 

OECD:s utvärdering av Småland-Blekingeregionen gjordes 20121, samma år som en 

utredning kring Kalmar – Öland Airports (tidigare Kalmar flygplats) utveckling 

presenterades21. 

 

Gemensamt för de regionala utredningarna är att de pekar på bristande internationell, nationell 

och interregional tillgänglighet från Kalmar län vilket hänger samman med brister i 

infrastrukturen. I figur 3 redovisas restider med kollektivtrafik mellan olika målpunkter i 

Sydsverige.  

 

 
Figur 3. Restider med kollektivtrafik (tåg och buss) i  några av de viktigaste 
reserelationerna för Sydsverige.  (Källa: Systemanalys för Sydsverige , 2015). 

 

I bilaga 1 görs en kort sammanfattning av de ovanstående dokumenten/processerna, utifrån 

vad som bedöms ha relevans för en kollektivtrafikstrategi i Kalmar län.  

 

Regionala tågbanor 
De regionala tågbanorna bildar tillsammans med övriga tågbanor i landet en viktig 

grundstruktur för kollektivtrafiken i Kalmar län. Tågtrafiken från Kalmar och västerut mot 

Växjö/Alvesta med koppling till Södra Stambanan och Karlskrona har under det senaste 

decenniet utvecklats med fler tågavgångar, mötesspår och stationer. Stråket Kalmar – Växjö 

har idag länets snabbaste tågresor med en medelrestidhastighet på drygt 90 km/h. Detta stråk 

utgör en reell konkurrent till bilen och har också det högsta antalet resande, se figur 4. 

                                                 
18 Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra 

Småland och Regionförbundet Östsam (2008). Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Östra 

Götaland. Slutredovisning 30 september 2008. 
19 Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län (2015). Systemanalys 

för Sydsverige. Ramböll 2015-06-18. 
20 WSP 160701, Kollektivtrafik för funktionella storregioner – fallstudie för Smålands – Östergötlandsregionen. 

Ett uppdrag beställt av Svensk kollektivtrafik AB. 
21 WSP 2011. Framtidsstudie. Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. Rapport, 2011-09-30. 
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Figur 4. Under 2015/2016 gjordes omkring 2 miljoner tågresor i den regionala 
kollektivtrafiken inom Kalmar län. Mer än hälften av resorna gjordes på Kust til l 
kustbanan (Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö) 

Tidigare erfarenheter av förbättrade restider i starka stråk visar att antalet resor ökar kraftigt. 

En upprustning av tågbanorna på stråken Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping, där 

medelrestidhastigheten idag ligger runt 60 km/h skulle kraftigt bidra till att minska det 

upplevda avståndet till viktiga tillväxtregioner både i Linköping/Norrköping och till 

Stockholmsområdet. Snabbare resor skulle också gynna sjukvårdssamarbetet med Region 

Östergötland, kontakterna med Linköpings Universitet och norra Kalmar läns koppling till 

den funktionella regionen Linköping/Norrköping. 

 

En västlig dragning av höghastighetsjärnvägar genom Södra Sverige förstärker behovet av att 

utveckla de regionala tågbanorna i stråken Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping för 

att Sydöstra Sverige restidsmässigt inte ska förflyttas längre bort.  

 

Befolkningsstruktur 
År 2050 kommer Sverige enligt Statistiska Centralbyråns prognoser att ha över 12 miljoner 

invånare. Folkökningen har tidigare inte fördelat sig jämnt över landet och den väntas inte 

göra det i framtiden heller. Även befolkningens åldersstruktur kommer sannolikt att utvecklas 

olika mellan olika typer av kommuner. Diagrammet i figur 5 visar hur det har sett ut och hur 

det förväntas bli framöver i kommuntyperna storstad, större stad, förort och glesbygd. 

Fördelning tågresande 2015/2016

Stråket Kalmar - Växjö

Stråket Kalmar - Linköping

Stråket Västervik - Linköping

Stråket Emmaboda - Karlskrona
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Figur 5. Befolkningsutveckling. Faktisk utveckling 1973–2013 och förväntad utveckling 
2014–2053 för olika kommuntyper, Index år 2013=100 (Källa: SCB 160719).  

Delar av Kalmar län tillhör en del av Sverige som bedöms ha en negativ befolkningstillväxt i 

flera funktionella regioner fram till år 204022, vilket illustreras i figur 6 nedan.  

 

Det är länets norra del tillsammans med Smålands inland som uppvisar den svagaste 

befolkningsutvecklingen. Samtidigt bör noteras att detta område omfamnas av funktionella 

regioner med en starkare befolkningsutveckling som drivs av tillväxtmotorerna Linköping, 

Jönköping, Växjö och Kalmar.  

 
Figur 6. Genomsnittlig årlig befolkningstillväxt i funktionella analysregioner 1990-2013 
och framskrivning för 2013-2040. 

                                                 
22 SOU 2015:101. Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015. 
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Tillväxtmotorer och regionala kärnor i Kalmar län 
Tillväxtmotorer och regionala kärnor23 pekas återkommande ut som viktiga draglok för en 

region. Universitetsorter och länscentras har ofta ökat sina befolkningstal, medan flertalet 

övriga kommuner gjort stora förluster i befolkningstal under de senaste decennierna. Denna 

bild bekräftas i Kalmar län där Kalmar utgör tillväxtmotor och är den enda kommunen i länet 

som ökat sin befolkning under de senaste 25 åren (+17%), om man bortser från fjolårets 

migration som ökade befolkningen både i Kalmar läns kommuner och i riket som helhet med 

ungefär en procent24. 

 

Förutom tillväxtmotorn Kalmar (65 000 inv.) finns i länet Oskarshamn (26 000 inv.) och 

Västervik (36 000 inv.) som de viktigaste regionala kärnorna tätt följda av Nybro med 

närmare 20 000 invånare.  

 

Om fler människor i framtiden bor i tillväxtmotorer och de regionala kärnorna lär också 

huvuddelen av transporterna ske mellan sådana områden, vilket ökar förutsättningarna för ett 

kollektivt resande. Behovet av matartrafik från förorter till centrum kan också komma att öka 

då bilarna i högre utsträckning motas bort från centrumkärnor. 

 

Två funktionella regioner 
En målsättning i den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län är att minska antalet 

arbetsmarknadsregioner i länet till att på sikt bli två12, 25, se figur 7. En målsättning i den 

regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län är att minska antalet funktionella regioner i 

länet från dagens fyra till att på sikt bli två. En nordlig region som innefattar Västerviks, 

Vimmerbys och Hultsfreds kommuner som har god kontakt mot Linköping och Norrköping. 

Och en sydlig, med bland annat Kalmar, Oskarshamn och Nybro, som har god kontakt mot 

Växjö och Karlskrona. En förutsättning för en sådan utveckling är god kollektivtrafik som 

ökar möjligheterna till pendling mellan kommunerna. 

 

 
 

                                                 
23 Regional kärna = Ort med minst 14 000 invånare 

Tillväxtmotor = Regional kärna som har en starkare befolknings- och sysselsättningstillväxt än genomsnittet för 

länet, vilket ger spridningseffekter och skapar tillväxt för omlandet. 

(Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18) 
24 http://www.regionfakta.com/Kalmar-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/ 
25 Trivector 2006. Regionförstoring med kollektivtrafik i Kalmar län – färre arbetsmarknadsregioner, bättre 

regional utveckling. Rapport 2006:91 (Uppdrag från Regionförbundet i Kalmar län). 
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Figur 7. En fortsatt regionförstoring innebär att öst ra Götalands utvecklingsområden 
vidgas och antalet arbetsmarknadsregioner m inskar. (Källa: Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i Östra Götaland, 2008)  

Resor med kollektivtrafik 
Den regionala kollektivtrafiken ska enligt lagstiftningen26 huvudsakligen tillgodose 

resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och inkluderar trafik som 

sträcker sig över flera län om den betjänar ovanstående syften. Begreppet ”vardagsresande” 

avser resor som är en naturlig del av människors regelbundna dagliga aktivitetsmönster med 

arbete, studier, omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan förekomma under 

veckans alla dagar27.  

Under år 2015/2016 registrerades 8 miljoner kollektivtrafikresor med buss och 2 miljoner 

tågresor i länstrafikens biljettsystem. Dessutom genomfördes 185 000 flygresor mellan 

Kalmar och Stockholm.  

Sett till antalet bussresor så dominerar stadstrafiken i Kalmar. Sedan mitten av 2000-talet har 

också antalet resande i starka stråk (tät trafik med få stopp) ökat kraftigt, t.ex. mellan Kalmar 

– Oskarshamn och Västervik – Vimmerby – Hultsfred. 

I den regionala transportplanen för Kalmar län12 beskrivs nio funktionella transportstråk i 

länet. Åtta av dessa avser vägar och tågbanor i länet. Det nionde är ett internationellt stråk 

som utgörs av länets flygplats och hamnar och förbindelserna dit. För kollektivtrafiken är 

E22:an allra viktigast. Andra viktiga vägar för kollektivtrafiken är väg 40 (Västervik – 

Jönköping), 23 (Vimmerby – Fagerhult (Virserum/Åseda)), 37 (Oskarshamn – Växjö), 136 

(Byxelkrok– Grönhögen) och 943 (Färjestaden – Mörbylånga). 

I Trafikförsörjningsprogrammet för Kalmar län 2025 beskrivs dagens resande och 

resandeutvecklingen utförligare. 

 

Vision och mål  
Vision 2050 
Den långsiktig vision för den regionala kollektivtrafiken lyder:  

 
Nära till Sveriges Solsida - År 2050 har Kalmar län nått uppställda restidsmål och kollektiva 

transporter utgör förstahandsalternativet för vardagsresandet bland länets invånare.  

 

Restidsmål har ställts upp för de tre storstadsområdena/internationella flygplatser och till 

närliggande läns tillväxtmotorer. Resmöjligheterna bör dessutom bli tätare och i högre grad 

utgöras av direktresor.  

 

Möjligheten att utnyttja kollektivtrafiken som strukturbildare i samhällsplaneringen liksom 

värdet av att tillvarata innovativa framtidslösningar för att nå visionen belyses också. 

 

                                                 
26 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
27 Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag. 
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RESTIDSMÅL  
Restidsmålen för 2050, mellan Kalmar och de tre storstadsområdena samt närliggande län, 

står i överensstämmelse med de mål som redovisades i den Sydsvenska Systemanalysen18. Ett 

tillägg av en luftförbindelse mellan Kalmar och Stockholm (centrum – centrum) har gjorts. 

Restidsmålen från Oskarshamn och Västervik har tagits fram med stöd av målen för Kalmar. 

Restidsmålen för år 2025 är desamma som i trafikförsörjningsprogrammet.  

 

De tänkbara utvecklingsvägar av kommunikationerna som beskrivs i exemplen nedan 

förväntas tillkomma under perioden 2025 – 2050 och fungera tillsammans med en utbyggd 

Höghastighetsbana med en västlig eller östlig dragning. Under denna tidsperiod kan också 

helt nya typer av infrastruktur och kommunikationer hinna  

introduceras. Exemplen nedan beaktar inte de möjligheterna. 

 

Observera att de bedömda restiderna nedan under avsnitten ” Några tänkbara 

utvecklingsvägar” och de slutsatser som följer av dessa, är teoretiska nettorestider. De restider 

som använts för att jämföra olika alternativa resvägar är hämtade ur olika rapporter/källor, 

eller är skattade med ledning av dessa, och redovisas i bilaga 2. Omstigningstider, tågupplägg 

och andra viktiga informationer saknas för de framtida transportalternativ som beskrivs. De 

hypotetiska restiderna kan dock vara till ledning i jämförelser och prioriteringar mellan olika 

resvägar. 

 

Restidsmål 1. Stockholmsregionen 

 

MÅL 2050 

Snabba och täta transporter till Stockholmsregionen/internationellt flyg 

från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala kärnor utan, eller med 

maximalt ett byte.  

 

Kollektivtrafiken inkluderar flyg, tåg och buss. Nya transportslag kan 

tillkomma. 

2050 

 

RESTIDSMÅL 

Kalmar – Stockholm 2 h/3 h (luft/landförbindelse) 

Oskarshamn – Stockholm 3 h  

Västervik – Stockholm 2:15 h 

2025 

 

RESTIDSMÅL 

Kalmar – Stockholm 3 h (landförbindelse) 

Oskarshamn – Stockholm 3:30 h 

Västervik – Stockholm 2:30 h 

 

NULÄGE Alternativa scenario från Kalmar idag: 

Flyg: 2h 

Tåg via södra stambanan: 4:45 h 

Tåg via Stångådalsbanan: 5 h 

Direktbuss:5:45  

Bil:4:30 

Alternativa scenarion från Oskarshamn idag: 

Buss/tåg Stångådalsbanan 4:45 h 

Bil/flyg från Kalmar: 3 h  
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Buss: 5:15 h 

Bil:3:40 h 

Alternativa scenarion från Västervik: 

Tåg: 4:10 h 

Buss: 4 h 

Bil: 3 h 

Några tänkbara 

utvecklingsvägar 
 Östersjöexpressen, ett regionalt superbusskoncept28, som binder 

samman kuststäderna Karlskrona, Kalmar, Mönsterås 

Oskarshamn och Västervik med 

Norrköping/Höghastighetsbanan. 

Bedömd restid Kalmar – Stockholm 4:40 h 

Bedömd restid Oskarshamn – Stockholm 3:40 h 

Bedömd restid Västervik – Stockholm 2:40 h 

 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, väst (Värnamo) 

Bedömd restid Kalmar – Stockholm 4 h 

 Upprustad Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, väst 

(Värnamo) Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:20 h 

 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, öst (Växjö) 

Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:10 h 

 Upprustning Stångådalsbana/Höghast.banan 

Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:10 h 

Bedömd restid Oskarshamn/Berga – Stockholm 2:55 h 

 Upprustning Tjustbanan/Höghastighetsbanan 

Bedömd restid Västervik – Stockholm 2:10 h 

 Flyg/Buss Oskarshamn-Kalmar 

Bedömd restid Kalmar – Stockholm 2 h 

Bedömd restid Oskarshamn – Stockholm 3:00 h 

Nåbarhet 

restidsmål 2050 

och 2025 

Kalmar – Stockholm 

Restidsmålet 2050  

- kan nås med flyg  

- kan nästan nås med Kust till kustbanan med en östlig dragning 

av Höghastighetsbanan via Växjö. 

- kan nästan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i 

kombination med Höghastighetsbanan. 

Restidsmålet 2025  

- kan nås med flyg  

- kan nästan nås med kust till kustbanan med en östlig dragning 

av Höghastighetsbanan via Växjö. 

- kan nästan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i 

kombination med Höghastighetsbanan. 

Oskarshamn - Stockholm  

Restidsmålet 2050  

- kan nås med buss (Oskarshamn- Kalmar)/flyg  

- kan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i kombination 

med Höghastighetsbanan. 

Restidsmålet 2025  

- kan nås med buss (Oskarshamn- Kalmar)/flyg 

                                                 
28 WSP 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införande av ett nytt busskoncept 

längs Ostkuststråket. Rapport 2016:072. 
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- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med 

Höghastighetsbanan 

- kan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i kombination 

med Höghastighetsbanan. 

Västervik – Stockholm 

Restidsmålet 2050  

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med 

Höghastighetsbanan. 

- kan nås med en upprustad Tjustbana i kombination med 

Höghastighetsbanan. 

Restidsmålet 2025 

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med 

Höghastighetsbanan. 

- kan nås med en upprustad Tjustbana i kombination med 

Höghastighetsbanan. 

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med dagens 

trafik på Södra stambanan. 

Slutsats 

 

För Kalmar utgör flyget det enda transportmedlet för att nå 

restidsmålet 2h till Stockholm både på kort och lång sikt. Det 

landbaserade restidsmålet på 3h kan nästan nås på lång sikt med Kust 

till kustbanan i kombination med en östlig dragning av 

höghastighetsbanan alternativt en upprustning av Stångådalsbanan i 

kombination med Höghastighetsbanan (3:10 h). Restiden med 

Höghastighetsbanan via Värnamo (västlig dragning) bedöms bli något 

längre (3:20 h). Restiderna med tåg konkurrerar inte med flyget för 

dagsresor. 

 

Oskarshamn kan nå sitt långsiktiga restidsmål genom en upprustad 

Stångådalsbana i kombination med höghastighetsbanan. Detta 

alternativ eller Östersjöexpressen i kombination med 

Höghastighetsbanan gör det möjligt att nå restidsmålet för 2025. Målet 

kan redan idag nås med kombinationen buss/flyg.  

 

Västerviks långsiktiga restidsmål kan nås med Östersjöexpressen 

alternativt en upprustad Tjustbana i kombination med 

Höghastighetsbanan. Restidsmålet för år 2025 kan dessutom nås med 

Östersjöexpressen i kombination med dagens trafik på Södra 

stambanan. 

 

 

Restidsmål 2. Malmö/Köpenhamnsregionen 

 

MÅL 2050 

Snabba och täta transporter mot Malmö/Köpenhamnsregionen och 

internationellt flyg från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala kärnor 

utan, eller med maximalt ett byte.  

 

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan 

tillkomma.  

2050 RESTIDSMÅL 

Kalmar – Malmö 2 h 
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Oskarshamn – Malmö 2:30 h 

Västervik – Malmö 3 h 

2025 

 

RESTIDSMÅL 

Kalmar – Malmö 2:30 h 

Oskarshamn – Malmö 3:30 h 

Västervik – Malmö 3:30 h 

 

NULÄGE Alternativa scenario från Kalmar idag: 

Kust till kustbanan/Södra stambanan 3:10 h 

Bil 3:20 h 

Alternativa scenario från Oskarshamn idag 

Buss/tåg 4:10 h 

Bil 4 h 

Alternativa scenario från Västervik idag 

Buss/tåg (flera operatörer/byten) 4:30 – 5:30 h 

Bil 4:55 h 

Några tänkbara 

utvecklingsvägar 
 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, västlig dragning 

Bedömd restid Kalmar (Värnamo) – Malmö 3:00 h 

 Upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbanan, västlig 

dragning. Bedömd restid Kalmar (Värnamo) – Malmö 2:20 h 

 Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, östlig dragning. 

Bedömd restid Kalmar (Växjö) – Malmö 1:45 h. 

 Buss/Upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbanan, västlig 

dragning. Bedömd restid Oskarshamn – Malmö 3:20 h 

 Buss/Upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbanan, östlig 

dragning. Bedömd restid Oskarshamn – Malmö 2:45 h 

 Buss alt. Tjustbanan/Höghastighetsbanan 

Bedömd restid Västervik – Malmö 3:45 h 

 Upprustad Tjustbana/Höghastighetsbana 

Bedömd restid Västervik – Malmö 2:40 h 

Nåbarhet 

restidsmål 2050 

och 2025 

Kalmar – Malmö 

Restidsmål 2050 

- kan nås med Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, östlig 

dragning. 

Restidsmål 2025 

- kan nås med Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, östlig 

dragning. 

- kan nås med en upprustad Kust till kustbana/ 

Höghastighetsbana, västlig dragning 

Oskarshamn – Malmö 

Restidsmål 2050 

- kan inte nås med något alternativ. 

Restidsmål 2025 

- kan nås med buss/Upprustad Kust till 

kustbana/Höghastighetsbanan, västlig dragning. 
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- kan nås med buss/Upprustad Kust till kustbana/ 

Höghastighetsbanan, östlig dragning.  

Västervik – Malmö 

Restidsmål 2050 

- kan nås med en upprustad Tjustbana/Höghastighetsbana 

Restidsmål 2025 

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med 

Höghastighetsbanan. 

- kan nås med en upprustad Tjustbana/Höghastighetsbana 

Slutsats Kalmars långsiktiga restidmål till Malmö kan endast nås med en östlig 

dragning av Höghastighetsbanan. Restidmålet till år 2025 kan nås med 

en kombination av en upprustad Kust till kustbana (via Värnamo)och 

Höghastighetsbanan, västlig dragning. En upprustning av enbart Kust 

till kustbanan till Alvesta och oförändrad standard på Södra Stambanan 

leder inte till att restidsmålet för år 2025 kan nås.  

 

Oskarshamn kan med givna förslag inte nå sitt långsiktiga restidsmål 

till Malmö. Restidsmålet för år 2025 kan nås med buss i kombination 

med en upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbana (västlig alt. 

östlig dragning). 

 

Från Västervik kan det långsiktiga såväl som det kortsiktiga 

restidsmålet nås med antingen Östersjöexpressen eller en upprustning 

av Tjustbanan i kombination med Höghastighetsbanan.  

 

Restidsmål 3. Göteborgsregionen 

 

MÅL 2050 

Snabba och täta transporter till Göteborgsregionen/internationellt flyg 

från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala kärnor utan, eller med 

maximalt ett byte.  

 

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan 

tillkomma.  

2050 

 

RESTIDSMÅL 

Kalmar – Göteborg 2:30 h 

Oskarshamn – Göteborg 3 h 

Västervik – Göteborg 3 h 

2025 

 

RESTIDSMÅL 

Kalmar – Göteborg 3 h 

Oskarshamn – Göteborg 4:30 h 

Västervik – Göteborg 4 h 

 

NULÄGE Alternativa scenario från Kalmar idag: 

Kust till kustbanan (direkttåg) 4 h 

Tåg (tre operatörer) 5 h 

Bil 4:35 h 

Alternativa scenario från Oskarshamn idag 
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Buss/tåg (direkttåg) 5:30 h 

Buss/tåg (tre operatörer) 6:30 h 

Bil 4:05 h 

Alternativa scenario från Västervik idag 

Buss/tåg (flera operatörer/byten) 6 h 

Bil 4 h 

Några tänkbara 

utvecklingsvägar 
 Kust till kustbanan (via Värnamo)/Höghastighetsbanan 

Bedömd restid Kalmar – Göteborg 2:50 h 

 Upprustad Kust till kustbana (via Värnamo) 

/Höghastighetsbanan 

Bedömd restid Kalmar – Göteborg 2:15 h 

 Kust till kustbanan (via Växjö)/Höghastighetsbanan, östlig 

dragning. Bedömd restid Kalmar – Göteborg 1:55 h 

 Upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan, väst/öst 

Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 2:30 h 

 Buss i kombination med Upprustad Kust till kustbana (via 

Värnamo) /Höghastighetsbanan, västlig dragning. 

Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 3:15 h 

 Buss i kombination med Kust till kustbana (via Växjö) 

/Höghastighetsbanan, östlig dragning. 

Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 2:55 h 

 Buss/Tjustbanan/Höghastighetsbanan, väst/öst 

Bedömd restid Västervik – Göteborg 3:05 h 

 Upptrustad Tjustbana/Höghastighetsbana, väst/öst 

Bedömd restid Västervik – Göteborg 2:20 h 

Nåbarhet 

restidsmål 2050 

och 2025 

Kalmar – Göteborg 

Restidsmål 2050 

- kan nås med en upprustad Kust till kustbana i kombination med 

Höghastighetsbanan, västlig eller östlig dragning. 

Restidsmål 2025 

- kan nås med Kust till kustbanan (med eller utan upprustning) i 

kombination med Höghastighetsbanan, västlig eller östlig 

dragning. 

Oskarshamn – Göteborg 

Restidsmål 2050 

- kan nås med upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan, 

väst/öst 

- kan nås med buss i kombination med Höghastighetsbanan, 

östlig dragning. 

Restidsmål 2025 

- kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar) i kombination med 

Kust till kustbana (med/utan upprustning)/Höghastighetsbana, 

västlig eller östlig dragning. 

- kan nås med upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan, västlig 

eller östlig dragning. 

Västervik – Göteborg 

Restidsmål 2050 

- kan nås med upprustad Tjustbana/Höghastighetsbanan, västlig 

eller östlig dragning. 
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- kan nästan nås med buss i kombination med 

Höghastighetsbanan, västlig eller östlig dragning. 

Restidsmål 2025 

- kan nås med buss alternativt Tjustbanan/Höghastighetsbanan, 

väst/öst. 

- kan nås med buss i kombination med en upprustad Bockabana, 

väst/öst. 

 

Slutsats Kalmars långsiktiga restidsmål till Göteborg kan nås med en 

upprustad Kust till kustbana i kombination med Höghastighetsbanan, 

västlig dragning, via Värnamo eller med en östlig dragning via Växjö. 

Restidsmålet för år 2025 kan nås med eller utan en upprustning av Kust 

till kustbanan i kombination med Höghastighetsbanan, västlig eller 

östlig dragning. 

 

Oskarshamn långsiktiga restidsmål till Göteborg kan nås med en 

upprustad Bockabana i kombination med Höghastighetsbanan. 

Restidsmålet för år 2025 kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar) i 

kombination med en upprustad Kust till kustbana/Höghastighetsbana 

(via Värnamo) alt. Kust till kustbana/Höghastighetsbana (via Växjö) 

 

Västervik kan det långsiktiga restidsmålen nås med en upprustad 

Tjustbana, och nästan med buss, i kombination med 

Höghastighetsbanan. Restidsmålet för år 2025 kan nås med buss eller 

Tjustbanan i kombination med Höghastighetsbanan, öst/väst. Det kan 

också nås med buss i kombination med en upprustad Bockabana. 

 

 

Restidsmål 4. Interregionala transporter 

 

MÅL 2050 

Mellan länets tillväxtmotorer och regionala kärnor, Kalmar, 

Oskarshamn och Västervik, samt från dessa till närliggande läns 

tillväxtmotorer: Karlskrona, Växjö, Jönköping, Linköping, och 

Norrköping finns snabba och täta förbindelser med få/inga byten. 

 

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan 

tillkomma 

2050 

 

RESTIDSMÅL 

 

 
Ort/h:min Karls-

krona 

Växjö Jön-

köping 

Lin-

köping 

Norr-

köping 

Kalmar Oskars-

hamn 

Väster-

vik 

Kalmar 1:00  0:45 1:45 2:00 2:15 - 0:30 1:50 

Oskarshamn 1:50 1:35 2:35 1:45 2:00 0:50 - 0:55 

Västervik 3:00 2:30 1:30 1:00 1:15 1:50 0:55 - 

 
 

2025 RESTIDMÅL 
Ort/h:min Karlskro

-na 

Växj

ö 

Jönköp

-ing 

Lin-

köpin

g 

Norr-

köpin

g 

Kalma

r 

Oskars

-hamn 

Väster

-vik 

Kalmar 1:00 1:00 2:30 2:30 3:00 - 0:50 2:00 
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Oskarsham

n 

2:00 2:00 3:30 2:30 2:15 0:50 - - 

Västervik 3:00 3:00 3:00 1:30 1:15 2:00 - - 

 
 

NULÄGE  
 Karlskrona Växjö Jönköping Linköping Norrköping 

Kalmar 1:17 (0,1) 1:04 2:50 (2) 3:00 (0,1) 3:22 (1) 

Oskarshamn 2:45 + (1,2) 2:30 +(1,2) 4:30 + (2-4) 2:40+ (1) 3:30 + (2) 

Västervik 4:10 + (1-3) 3:45 +(1-3) 3:45 + (2,3) 1:45 2:20 (1) 

(x)=antal byten             +=restiden kan vara både längre/kortare 

 

Nåbarhet 

restidsmål 2050 

och 2025 

 

 

Restidsmålen för 2050 förutsätter: 

- en utbyggd Östersjöexpress längs Smålandskusten 

- en upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan 

- en upprustning av Kust till kustbanan 

- en upprustning av sträckan Emmaboda - Karlskrona 

- en färdigställd höghastighetsbana (Stockholm – Malmö) 

- hög vägstandard 

Restidsmålen för år 2025 är hämtade ur Trafikförsörjningsprogrammet 

för Kalmar län 2025. 

Slutsats 

 

För att nå restidsmålen för år 2050 krävs omfattande upprustningar av 

de regionala järnvägarna i sydöstra Sverige i kombination med en 

Höghastighetsbana med västlig eller östlig dragning och en hög 

vägstandard. 

 

MÅL HASTIGHETSSTANDARD 
De uppställda restidmålen i ” några tänkbara utvecklingsvägar” ovan förutsätter en högre 

standard i infrastruktur än vad som föreligger idag. Följande väg-/tågbanestandarder krävs för 

att nå målen: 

 

Väg-/tågbana Hastighetsstandard (km/h) 

E22 Minst 100 (mittseparering, 2+1) 

Kalmar – Linköping, Västervik - Linköping 180 

Kalmar – Växjö/Värnamo (bytespunkter 

Höghastighetsbanan) 

250 

 

I bilaga 3 redovisas den strategiska inriktningen för utvecklingen av tågtrafiken fram till 2050. 

Där listas också genomförda utredningar som kan tjäna som underlag för underhålls- och 

utvecklingsåtgärder. 

  

KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM STRUKTURBILDARE – EN MÖJLIGHET 
Kollektivtrafiken utgör ett kraftfullt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. En väl 

utbyggd och robust kollektivtrafik ger förutsättningar att skapa färre och större funktionella 

arbetsmarknadsregioner. Attraktiva boendemiljöer och samhällsservice kan utvecklas på ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt i anslutning till kollektivtrafikens 

knutpunkter och stråk. 

 

Nedan ges exempel på strukturer, befintliga och framtida, som kan utgöra en potential för 

länets framtida kollektivtrafik. 
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Kalmar, en regional nod för kollektivtrafiken 
Utveckla Kalmar som nod för olika kollektivtrafikslag för den 

funktionella regionen i länets södra del. Noden binder samman 

stadstrafik, regionaltrafik (buss och tåg) och flyg och tillåter snabb 

omstigning mellan de olika transportslagen. Parkeringsmöjligheter för 

bil och cykel. 

 

 

Utveckla de öst-västliga transporterna i en växande Östersjöregion 
Rusta upp tågbanan mellan Oskarshamn och Nässjö och nyttja den för 

både godstrafik och persontrafik. 

 

Oskarshamns hamn är en s.k. TEN-T hamn i det europeiska 

comprehensive-nätverket och har potential att hantera ökad sjöfrakt 

med anslutande järnvägstransport västerut (mot Göteborg). Tågbanan 

från Oskarshamn till Nässjö används idag i begränsad utsträckning för 

godstrafik. Persontrafiken på sträckan Eksjö – Oskarshamn lades ner i 

december 2014. 

 

I den regionala transportplanen för Kalmar län11 redogörs för hur länet 

vill utveckla hamnarna. 

 

Korridor i landskapet  

Reservera en korridor i landskapet längs Östersjökusten som i 

framtiden kan förbinda kuststäderna Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn 

och Västervik med Linköping/Norrköping med ett snabbt landbaserat 

transportmedel. 

 

Utveckla samtransporter på landsbygden 
Utveckla samtransporter av personer, tjänster och mindre gods på 

landsbygden för att upprätthålla en god basservice. Nya transportslag 

kan tillkomma. 

 

 

INNOVATIVA FRAMTIDSLÖSNINGAR – EN MÖJLIGHET 
Utvecklingen av nya innovativa lösningar för transporter av personer och tjänster är snabb. I 

ett stort län med en gles befolkning är billigare infrastruktur och nya transportsätt/-lösningar 

viktiga bl.a. för att upprätthålla och utveckla samhällsservicen på landsbygden och skapa ökad 

attraktivitet. 

 

 

Nya transportlösningar 
Merutnyttjande av fordon som fyller flera funktioner, samåkning och 

samtransporter med gods är några lösningar som prövas i länet idag. 

Elektrifierade vägar och självkörande fordon kan bli vardag i nära 

framtid. Nya infrastrukturlösningar ligger lite längre bort, men kan få 

stor påverkan på framtida restider.  
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Digital teknik 
Nya användningssätt för datorer, internet och applikationer. Sakernas 

Internet eller ”internet of things” innebär att maskiner, fordon, 

hushållsapparater, kläder och andra saker förses med små inbyggda 

sensorer och datorer. Dessa kommunicerar med varandra och utför 

aktiviteter och tjänster på egen hand, vilket kan förändra behovet och 

typen av transporter. Behovet av fysisk närvaro förväntas också 

minska i en rad yrken.  

 

Diskussion 
Kalmar läns infrastruktur och kommunikationer behöver bli bättre vilket är en utmaning i ett 

glest befolkat och geografiskt stort län. Kommunikationerna till de tre storstadsområden, 

internationellt flyg samt övriga tillväxtmotorer och regionala kärnor i Sydsverige är särskilt 

viktiga för den långsiktiga utvecklingen och attraktionskraften i länet. Nedan diskuteras 

restidsmålen och deras effekter ur Kalmars, Oskarshamns och Västerviks perspektiv. Sist 

redovisas några prioriterade förslag och hur hela eller delar av länet kan dra nytta av dessa. 

 

Kalmars resvägar 
Kalmar ligger långt från de tre storstadsområdena. De långsiktiga restidsmålen till Stockholm 

3 h, Malmö 2 h och Göteborg 2:30 h är högt ställda. Det krävs kraftiga förbättringar av 

tågbanorna i länet och en höghastighetsjärnväg genom södra Sverige för att närma sig målet.  

För resor norrut, mot Stockholm, såväl som söderut, mot Malmö, innebär en västlig dragning 

av Höghastighetsbanan längre restider än vad en östlig dragning skulle göra. I förslaget till 

Höghastighetsbanor saknas bytespunkter i Kalmar och Kronobergs län. Den närmsta 

bytespunkten söderut, i Hässleholm, ligger så nära slutdestinationen Malmö/Köpenhamn att 

den sannolikt inte skulle fylla någon funktion för länet.  

 

Mot Stockholmsområdet 
För resor från Kalmar med tåg till Stockholmsområdet så är bedömningen att en östlig 

dragning av Höghastighetsbanan ger en likartad restid med ett upprustat stråk Kalmar – 

Linköping. Båda dessa färdvägar kan bli något snabbare än en fullt rustad Kust till kustbana i 

kombination med en västligt dragen Höghastighetsbana. För ändpunktsresande mellan Kalmar 

och Stockholm fungerar samtliga dessa färdvägar. Tåget kan dock inte konkurrera med flyget 

om dagsresenärerna. Flygets position för resor mot Stockholm hotas därför inte av de 

snabbare tågen. Den kommersiella kollektivtrafiken som bedrivs av Kalmar – Öland Airport 

mellan Kalmar och Stockholm är och förblir mycket viktig för södra Kalmar läns näringsliv. 

 

Mot Malmö/Köpenhamnsområdet 
För resor i riktning mot Malmö-/Köpenhamnsområdet är en östligt dragen Höghastighetsbana 

det överlägset snabbaste alternativet. En västligt dragen Höghastighetsbana ger en viss 

tidsvinst om Kust till kustbanan rustas fullt ut hela vägen till Värnamo. Annars förblir Kust 

till kustbanan/Södra Stambanan den viktigaste färdvägen. En fortsatt utveckling av täta och 

snabba direktförbindelser i riktning mot Malmö-/Köpenhamnsområdet är viktigt för hela den 

södra delen av Kalmar län. 
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Mot Göteborgsområdet 
För resor till Göteborg har en västlig eller östlig dragning av Höghastighetsbanan ingen 

betydelse för restiden, förutsatt att Kust till kustbanan rustas fullt ut med dubbelspår till 

Värnamo så att en snabb omstigning kan ske. Möjligheten att köra med regionala tåg på 

höghastighetsbanan bör också bevakas. Restiden mellan Kalmar – Malmö/Köpenhamn och 

Kalmar – Göteborg ser i ett fullt rustat tågbanesystem ut att närma sig varandra och bli cirka 

2:20 h. Det skulle i så fall innebära en restidsvinst på cirka 1:30 h till Göteborg och 

Landvetters flygplats. Närheten till ytterligare en internationell flygplats har ett värde för 

Kalmar som funktionell region. 

 

Interregionala resor 
Då det gäller interregionala resor är sträckan Kalmar – Växjö (Alvesta) länets starkaste och 

viktigaste reserelation. Alvesta är den viktigaste bytespunkten för Kalmar som funktionella 

region. Banden till Växjö är starka, och bör bli ännu starkare, inte minst med hänsyn till 

Linnéuniversitetet som fortsätter att utvecklas på båda orterna. Halvtimmestrafik och 

dubbelspår är viktiga förbättringar på denna sträcka.  

 

Resandet mellan Kalmar och Oskarshamn har potential att utvecklas ytterligare, både med 

avseende på täthet och restid. En långsiktig målsättning med en halverad restid skulle stärka 

den funktionella regionen i länets södra del. 

 

Kalmars koppling mot Karlskrona har stärkts sedan tågtrafiken åter öppnades 2013. Mellan de 

båda orterna finns nu både tåg och buss med likartade restider. För busstrafiken är en fortsatt 

förbättring av E22:an söderut viktig. På sträckorna Kalmar – Växjö och Kalmar – Karlskrona 

kan det vara svårt att göra restiderna väsentligt kortare framöver. Det är istället trafikens täthet 

som kan förbättras. Orter där det finns potential för kortare restider är istället Jönköping och 

Linköping/Norrköping. Om en Höghastighetsbana byggs i södra Sverige så kan restiden till 

Jönköping sannolikt förkortas med ungefär en timma. Samma storleksordning på 

restidsförkortning kan uppnås i stråket mot Linköping/Norrköping. Restidförkortningar av en 

sådan storleksordning bidrar till en ökad regional sammanhållning och stärker utbytet med 

Linköpings Universitet och sjukvårdssamarbetet mellan Kalmar län och Region Östergötland. 

 

Oskarshamns resvägar 
Oskarshamn är länets tredje största ort och utgör en regional kärna i länet. Oskarshamn har i 

de studerade reserelationerna ovan de längsta restiderna och de flesta bytena nästan oavsett 

slutdestination. Näringslivet präglas av ett antal större arbetsgivare som OKG:s kärnkraftverk 

och Scanias hyttfabrik tillsammans med en rad medelstora industriföretag. Företagsstrukturen 

bedöms som störningskänslig i OECD:s analys 2011 ifall en verksamhet läggs ner eller 

försvinner. Oskarshamn har dessutom ett glest befolkat omland vilket gör att inflyttningen kan 

förväntas vara begränsad. Det finns därför goda skäl att stärka såväl kontakter som 

kommunikationer mellan Oskarshamn och Kalmar för att utveckla hela Kalmarsundsregionen.  

 

Mot Stockholmsregionen 
I dagsläget är det svårt att erbjuda kollektiva resor som konkurrerar ut bilen mellan 

Oskarshamn och Stockholm. Bil till Kalmar – Öland Airport och flyg därifrån tar ungefär lika 

lång tid. Östersjöexpressen (ett planerat superbusskoncept) i kombination med järnväg är ett 

restidsmässigt intressant alternativ mellan Oskarshamn och Stockholm som kan realiseras i 

närtid.  
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Mot Malmö/Köpenhamn och Göteborg 
Kortare restider mellan Oskarshamn och Kalmar ger också kortare restider från Oskarshamn 

till Malmö, Göteborg, Karlskrona, Växjö och Jönköping. En upprustning av Bockabanan från 

Oskarshamn till Nässjö skulle möjliggöra snabbare resor västerut mot Jönköping och 

Göteborg. Samtidigt är resandeunderlaget för denna reserelation begränsat. Eventuella 

förbättringar av Bockabanan bör istället primärt motiveras av ett ökat godsflöde. 

 

Interregionala resor 
Oskarshamn är som nämnts ovan beroende av Kalmar för en rad reserelationer i södra 

Sverige. Ett flertal andra kommuner i Kalmars närhet är på samma sätt beroende av att kunna 

byta kommunikationsslag, mellan bil, cykel, buss tåg och flyg i Kalmar. För att utveckla hela 

Kalmarsundsregionen vore det därför värdefullt om Kalmars roll som kollektivtrafiknod 

stärktes. Oskarshamns resor mot Linköping/Norrköping bör även fortsättningsvis riktas 

norrut. 

 

Västerviks resvägar 
Västervik är länets näst största ort och är i likhet med Oskarshamn en regional kärna. 

Västervik tillsammans med Vimmerby och delar av Hultsfreds kommun har i högre 

utsträckning Linköping som nav för sitt resande. Västervik är den ort som i den här 

jämförelsen skulle tjäna mest på en fullt utbyggd Höghastighetsbana.  

 

Mot de tre storstadsområdena 
Från Linköping är restidsvinster på en timma möjliga till Stockholm respektive Malmö och 

upp till två timmar i riktning mot Göteborg om en Höghastighetsbana kommer till stånd. En 

upprustning av stråket Västervik - Linköping skulle ytterligare förkorta restiden. För att 

restidsvinsterna ska bli tydliga är det viktigt att bytespunkten i Linköping tillåter en snabb 

omstigning till Höghastighetsbanan. 

 

Interregionala resor 
En höghastighetsbana skulle också göra resorna till Jönköping och Växjö snabbare från 

Västervik. Det är bara Västerviks resor rakt söderut mot Oskarshamn, Kalmar och Karlskrona 

som skulle fortsätta att gå genom länet. En sydlig infart mot Västervik skulle förkorta restiden 

söderut och bidra positivt till den regionala sammanhållningen. Höghastighetsbanan skulle 

med andra ord ge en tydligare tudelning av länet i två funktionella regioner där Västerviks 

band mot Östergötland stärks. 

 

Så når vi målen – några förslag  
De långsiktiga restidsmålen till de tre storstadsområdena, internationella flygplatser och till 

närliggande läns tillväxtmotorer bedöms möjliga att nå. Det krävs emellertid ett fortsatt 

strategiskt trafikutvecklingsarbete, en samverkan mellan olika berörda parter och en samsyn 

kring prioriteringar för att resurser som stödjer en sådan utveckling ska komma till stånd. 

 

På längre sikt kommer en utveckling i riktning mot två funktionella regioner bli allt tydligare. 

Nedan redovisas några förslag till prioriterade åtgärder och hur hela eller delar av länet kan 

dra nytta av dem. 

 

Åtgärder som gagnar hela länet: 
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 En väginfrastruktur som är rätt dimensionerad och säker. E22:an är prioriterad och bör 

hålla 100-standard (mittseparerad, 2+1). 

 Utveckla stråket Kalmar – Linköping för att stärka den regionala sammanhållningen 

och utveckla kontakterna med Linköpings Universitet och sjukvårdssamarbetet. 

 

Åtgärder som gagnar norra delen av länet (funktionell region) 

 Utveckla stråket Västervik – Linköping. 

 Stärk samverkan och trafikutveckling i riktning mot den funktionella regionens 

tillväxtmotorer, Linköping/Norrköping. 

 En sydlig infart mot Västervik som förkortar restiderna söderut. 

 

Åtgärder som gagnar södra delen av länet (funktionell region) 

 Utveckla stråket Kalmar - Alvesta. Tågbanan bör på sikt bli dubbelspårig till Alvesta 

på Södra Stambanan samt bytespunkt på Höghastighetsbanan. 

 En fortsatt utveckling av Kalmar – Öland Airport. 

 Utveckla stråket Oskarshamn – (Mönsterås) - Kalmar som grund för en expansiv 

Kalmarsundsregion. 

 Utveckla Kalmar som trafiknod i Kalmarsundsregionen. Snabba omstigningar mellan 

olika kollektivtrafikslag och parkeringsmöjligheter för bil och cykel bör möjliggöras. 

 En fortsatt utveckling av stadstrafiken. 

 

Prioriteringar mellan olika åtgärder görs vart fjärde år i trafikförsörjningsprogrammet samt 

mellan olika infrastrukturåtgärder i de nationella och regionala transportplanerna. 
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Bilaga 1 
 

Omvärldsbeskrivning – en kort sammanfattning av ett antal rapporter 
och en nulägesbeskrivning av pågående processer. (November 2016) 
 

Nationella initiativ 

Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025 
 

Enligt Trafikverkets prognoser kommer efterfrågan på person- och godstransporter att 

fortsätta att öka. Personprognosen visar att det sammanlagda transportarbetet för bil, buss, tåg 

och flyg i personkilometer beräknas öka med 29 procent till 2030. Det sammanlagda 

transportarbetet för inrikes godstransporter beräknas öka med 52 procent. 

 

I planen betonas vikten av att under den kommande 12-årsperioden vårda den infrastruktur vi 

har. Särskilt med tanke på att morgondagens infrastruktur är den vi har i dag och att det är en 

begränsad mängd av ny infrastruktur som kommer att tas i bruk innan 2030. Sammantaget 

överskrider önskemålen, kraven och behoven de 522 miljarder som ges i anslag under den 

innevarande planperioden för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga infrastrukturen. 

 

För att nå transportpolitikens mål om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning krävs ett robust transportsystem som ständigt utvecklas i takt med 

samhällsförändringar och krav från omvärlden. I den långsiktiga nationella planeringen för 

perioden 2014-202529 som gjordes av Trafikverket togs också hänsyn till den internationella 

utvecklingen. Där menade Trafikverket att en ökande östorienterad handel förväntas ge 

sydöstra Sverige en mer strategisk roll än tidigare.  

 

I den gällande nationella transportplanen redovisas viktiga stråk för att förbättra resor, 

transporter och tillgänglighet i södra Sverige, se figur 1. Sammantaget berörs Kalmar län med 

angränsande geografi av tre stråk:  

 

 Göteborg – Växjö – Kalmar/Blekinge 

 Jönköping – Nässjö – Västervik/Oskarshamn 

 Malmö – Kristianstad – Karlskrona- Kalmar – Norrköping 

 

                                                 
29 Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Remissversion 2013-06-14 
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Figur 1. Viktiga stråk för resor och transporter i södra Sverige 

(Källa: Trafikverket 2013)  

Inriktning för kommande infrastrukturproposition 
I november 2015 redovisade Trafikverket ett underlag för beslut om hur utveckling och 

vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-202930. 

Underlaget utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att 

beslutas av Riksdagen. Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och 

länsplaner. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018. 

Inriktningsunderlaget omfattar tre analyser där Trafikverket har analyserat 

transportinfrastrukturen utifrån tre framtida utvecklingsinriktningar. En gemensam slutsats för 

de olika inriktningarna är bland annat ett ökat behov av resurser till underhåll. Behoven är 

väsentligt större än ramarna i den gällande planen. För att kunna behålla funktionaliteten på 

väg och järnväg på dagens nivå krävs ökade resurser, och ska vi ta igen det eftersläpande 

underhållet under nästa planeringsperiod krävs ytterligare resurser. Trafikverket konstaterar 

därför att det kommer att finnas ett begränsat utrymme för investeringar i den kommande 

planen.  

                                                 
30 Trafikverket. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Trafikverket 

2015:180. 
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Förslag till ny regional indelning 
 

Den av regeringen tillsatta indelningskommittén har i uppgift föreslå en ny läns- och 

landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. 

Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. 

transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö och 

föreslå ett antal befolkningsmässigt jämnstarka regioner. 

 

Indelningskommittén redovisade i mars 2016 ett förslag där Sverige delas in i sex regioner där 

Kalmar län tillsammans med Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötland bildar Östra 

Götalandsregionen. En sådan indelning skulle kunna träda i kraft 2019 eller 2023 beroende 

vilket stöd förslaget får. I november 2016 meddelade regeringen att det i dagsläget saknas 

stöd för att gå vidare med regionindelningsförslaget. 

 

Förslag om höghastighetsjärnväg 
Regeringen gav i juli 2014 en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till principer 

för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg 

mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Tre delredovisningar har hittills redovisats och 

uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017. 

 

Syftet med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är att den ska knyta de tre 

storstadsregionerna närmare varandra, bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i 

övriga Sverige, bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken samt bidra till ett ökat 

bostadsbyggande. Utbyggnaden ska ske snabbt, maximera den samhällsekonomiska 

lönsamheten och vara kostnadseffektiv. Vidare anser utredaren att utbyggnaden: 

 i första hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig ändpunktstrafik 

mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, 

 i andra hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig storregional trafik, 

och 

 i tredje hand ska den bidra till att frigöra kapacitet på befintlig Västra och Södra 

stambana för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre punktlighet. 

 

- Västlig dragning 

 
Figur 2. Förslag til l västlig dragning av 
höghastighetsbanan. 

Sverigeförhandlingen föreslog i februari 

2016 en västlig dragning av en 

höghastighetsbana genom Götaland där de 

föreslagna stationsorterna genom Småland 

och Östergötland är Värnamo, Jönköping, 

Tranås, Linköping och Norrköping. 

 

Samtidigt som utredaren fortsätter 

förhandlingarna med berörda kommuner har 

Trafikverket fått i uppdrag av Regeringen att 

studerat förutsättningar och kostnader för en 

uppgradering av Södra och Västra 

stambanorna. I det första fallet avses en helt 

ny järnväg mellan Järna – Almedal/Lund 

och i uppgraderings-alternativet åtgärdas 

cirka 50 procent av dagens stambanor. 
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Kostnadsberäkningar presenterades i juni 2016 för dessa två mycket olika inriktningar för att 

utveckla järnvägsnätet. Investeringen i en ny höghastighetsjärnväg uppskattas till 230 

miljarder kr +-30 miljarder, medan utbyggda stambanor uppskattas till 130 miljarder kr +-20 

miljarder. 

- Östlig dragning 

 
Figur 3. Förslag til l östlig dragning av 
höghastighetsbanan.  

Parallellt med indelningskommitténs 

arbete har Nätverket höghastighetsbanan 

arbetat för en östlig dragning av 

höghastighetsbanan. Nätverket 

Höghastighetsbanan består av 

kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, 

Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, 

Älmhult och Hässleholm, samt Region 

Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, 

Blekinge Tekniska Högskola och 

Linnéuniversitetet. 

 

Nätverket pekar på att en västlig dragning 

av höghastighetsbanan inte ger några 

restidsförbättringar alls för sydöstra 

Sveriges 500 000 resenärer på sträckan 

mellan Malmö och Stockholm. 

 

Nätverket menar också i sin analys att Sverigeförhandlingen31 med förslaget om en västlig 

dragning av höghastighetsjärnvägen missar flera av sina egna mål. Ändpunktsresandet mellan 

Malmö – Stockholm skulle bara förlängas med några minuter med en östlig dragning 

samtidigt som stor regional nytta skulle tillskapas. Den storregionala nyttan i södra Sverige 

uteblir med en västlig dragning och Värnamo fungerar inte som bytespunkt eftersom Södra 

Stambanan erbjuder bättre resealternativ både norrut och söderut. Kapacitetsutnyttjandet 

riskerar att bli lågt på en västlig bana med bibehållen trängsel mellan persontåg och godståg 

på Södra Stambanan. 

 

Regionala initiativ 

Regional systemanalys för transportinfrastruktur - ur ett östra Götalandsperspektiv 
I den regionala systemanalysen för Östra Götaland200832, pekade man på att 

infrastrukturåtgärder rent generellt är viktiga för att upprätthålla och stärka de funktionella 

sambanden inom östra Götaland och att de större städerna har en nyckelroll i detta 

sammanhang.  

 

De funktionella analysregioner som haft den starkaste utvecklingen är Östergötland, 

Jönköping, Växjö, Kalmar och Blekinge. För att dessa områden ska fortsätta att utvecklas är 

det viktigt att de funktionella sambanden mellan områdena stärks. Sambanden mellan de 

                                                 
31 Nätverket Höghastighetsbanan 2016-06-02. Sverigeförhandlingen missar sina mål. En analys av urvalskriterier 

och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland. 
32 Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra 

Småland och Regionförbundet Östsam (2008). Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Östra 

Götaland. Slutredovisning 30 september 2008. 
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viktigaste tillväxtmotorerna anges genom stråk som knyter samman tillväxtmotorerna för 

östra Götaland med storstadsregionerna, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Figuren illustrerar sambanden mellan tillväxtmotorerna i östra Götaland och 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Markerade noder är 
de funktionella analysregionerna Blekinge, Jönköping, Kalmar, Växjö och Östergö tland 

I gränsen av Småland/Östergötland, med endast 10 mil till Linköping/Norrköping, finns också 

Sveriges södra glesbygd, se figur 5. Avsaknad av funktionella transportstråk håller där 

tillbaka utvecklingen och beroendet av bilen är stort. I samband med att utbyggnader, 
uppgradering eller andra åtgärder enligt fyrstegsprincipen görs på infrastrukturen 
måste det övervägas hur dessa åtgärder kan påverka tillgängligheten för boende och 
verksamheter inom de mer glest bebyggda delarna av östra Götaland. Där behövs 
särskilda insatser för att tillväxtmotorerna i norr, söder och väster ska kunna nås. 
 

 
Figur 5. I Södra Sveriges glesbygd behövs särskilda insatser för infrastrukturen.  
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Regional systemanalys för transportinfrastruktur - ur ett sydsvenskt perspektiv 
I systemanalysen för Sydsverige 201533. formuleras mål för att stärka Sydsveriges tillväxt och 

konkurrenskraft, för att minska klimatutsläppen från transportsektorn och för att utveckla 

besöksnäringen. För att stärka tillväxt och konkurrenskraft menar utredningen att den 

interregionala, nationella och internationella tillgängligheten behöver öka. Alternativa 

bränslen, samlastning av gods och bättre förutsättningar för busstrafiken är exempel på 

åtgärder för att minska utsläppen. Cykelturismen ska gynnas för att stärka turistnäringen.  

 

Rapporten belyser de olika förutsättningarna i regionens olika delar med avseende på 

befolkningsmängd, befolkningstäthet och befolkningsprognos Befolkningstillväxten är stark i 

Malmöregionen och i hela Skåne medan Kalmar läns befolkning förväntas minska med i 

genomsnitt 4 procent till år 2030. Högsby, Hultsfred och Emmaboda kommuner, tätt följt av 

Torsås, förväntas stå för det största befolkningstappet.  

 

Förutsättningarna för att stärka den interregionala, nationella och internationella 

tillgängligheten är också sämst i östra Småland där stora delar av järnvägsnätet är 

oelektrifierat och där hastighetsstandarden på tågbanorna är låg, se figur 6. Samtidigt råder 

kapacitetsbrist på järnvägsnätet i de mer tätbefolkade områdena. 

 

 
Figur 6. Hastighetsstandard på dagens järnvägsnät. Källa: Trafikverket 2012.  

Restiderna mellan de större orterna inom och i Sydsveriges omland är avgörande för hur väl 

Sydsverige kan integreras, interagera och utvecklas. Öresundstågsystemet erbjuder goda 

restider mellan Smålands residensstäder, Blekinge och Malmö. I övrigt är det ofta bilen som 

är det snabbaste färdmedlet. Figur 7 nedan visar restiderna med kollektivtrafik i Sydsverige. 

 

                                                 
33 Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län (2015). Systemanalys 

för Sydsverige. Ramböll 2015-06-18. 
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Figur 7. Restider, år 2015, med kollektivtrafik (tåg och buss) mellan några av de 
viktigaste reserelationerna för Sydsverige.  

I en analys utförd av Regionförbundet 200234 pekar man på behovet av en järnväg som binder 

samman kustorterna, som idag har dålig koppling, i ett starkt stråk längs kusten, se figur 8. 

Där fyller idag Europaväg 22 en viktig funktion från Norrköping via Kalmar, Karlskrona och 

Kristianstad till Malmö/Köpenhamn. 

 

                                                 
34 Regionförbundet i Kalmar län 2002. Östersjöbanesystemet – stråkstudier och fördjupningar. 
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Figur 8 Huvuddelen av regionens tätorter/kärnområden ligger längs kusten och har 
tillgång till järnväg men kopplingen med järnväg mellan dessa orter är låg. (Källa: 
Regionförbundets systemanalys 2002).  

Kollektivtrafik för funktionella storregioner 
 

Svensk kollektivtrafik har i en fallstudie35 belyst vilka kollektivtrafikåtgärder som behöver 

göras för att de framtida storregionerna ska bli funktionella. Ett förslag till process har 

applicerats på den av Indelningskommittén föreslagna Småland-Östergötlandsregionen. Där 

identifieras bl.a. ett antal felande länkar eller brister för att en framtida storregion som Östra 

Götalandsregionen skulle bli funktionell: 

 
 Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka, särskilt i Kalmar och Kronobergs 

län som i nuläget har en relativt låg marknadsandel sett ur ett nationellt perspektiv.  

 Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen är generellt sett låg, oavsett om 

man studerar resor inom län eller resor mellan län inom regionen Småland-

Östergötland. Det verkar, ur ett restidsperspektiv, inte som att resor mellan län 

missgynnas jämfört med resor inom län.  

 Prissättningen för länsöverskridande pendling är en allvarlig barriär. Prissättningen för 

samma reslängd skiljer sig betydligt om man jämför resor inom län med resor mellan 

län.  

                                                 
35 WSP 160701, Kollektivtrafik för funktionella storregioner – fallstudie för Smålands – Östergötlandsregionen. 

Ett uppdrag beställt av Svensk kollektivtrafik AB. 
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 Infrastrukturen i länen varierar stort vilket gör att olika delar av regionen har olika 

förutsättningar för kollektivtrafik.  

 Det är i flera fall mycket långsamma förbindelser mellan de stora befolkningsnaven i 

storregionen, framförallt från Kalmar.  

 Det finns stor potential att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft för den dagliga 

pendlingen. För de största pendlingsstråken över länsgränserna i nuläget är det inte i 

första hand infrastruktur som är den största bristen utan framförallt trafikering och 

prissättning.  

 Lagd räls är en potential och är en redan genomförd investering och järnvägstrafik 

betraktas som mer attraktivt än busstrafik på längre sträckor.  

 

Indelningskommitténs förslag är att varje storregion befolkningsmässigt ska utgöra en 

sjättedel av riket, vilket ger skäl för Trafikverket att beakta de storregionala visionerna och 

målbilderna och dess möjligheter till utveckling. Det är därför angeläget att storregionerna 

själva formulerar tydliga mål och vision. 

 

I flera av sydostlänens trafikförsörjningsprogram pekar man på behovet av att satsa på de 

starka stråken mellan kommunhuvudorterna inom län och i angränsande län samt att erbjuda 

en enkel och attraktiv kollektivtrafik för att locka nya resenärer. Reserelationer under 60 

minuter pekas ut som viktiga att beakta. Detta är ofta relationer där det går att skapa 

förutsättningar för daglig pendling. Där utmärker sig Kalmar län med relativt låg medelfart till 

samtliga övriga städer i den föreslagna regionen, med såväl bil som kollektivtrafik, se figur 9. 

 

 
Figur 9. Storregionala förbindelser – reshastighet med kollektivtrafik. Röd: Låg (<80 
km/h); Grå: medel (80-100 km/h); Grön: Hög (>100 km/h).(Källa: Svensk kollektivtrafik, 
2015) 
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OECD:s förslag för regional utveckling 
OECD pekade i en rapport36 som togs fram under 2011 ut några utgångspunkter och 

utmaningar för en positiv utveckling av regionen Småland - Blekinge. Som en av sex punkter 

nämns tillgängligheten som en viktig förutsättning, både inom regionen och med omvärlden. 

Nyckeln till framgång anges som goda interna och externa transport- och 

kommunikationsförbindelser.  

 

OECD trycker på att restiden både på landsväg och med tåg mellan de större städerna/noderna 

i de omgivande mindre kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i Småland-

Blekinge samt mellan dem och storstadsområden som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg är 

mycket lång. Behovet av att stärka de interna förbindelserna genom förbättringar av 

infrastrukturen och mer strategiska förbindelser är uppenbart. Flaskhalsarna måste tas bort 

genom att man förbättrar väg- och järnvägsförbindelserna från de fyra länshuvudstäderna till 

Malmö och Göteborg, men lösningarna bör även innefatta mer strategiska 

tidtabeller/förbindelser. 

 

Med tanke på att Småland-Blekinge är så glesbefolkat är det enligt OECD även viktigt att 

förbättra förbindelserna mellan de större städerna/noderna och den omgivande landsbygden. 

Att utöka pendlingsområdena och att integrera kommunerna i väl fungerande gemensamma 

arbetsmarknadsområden är särskilt viktigt för den framtida utvecklingen av länens perifera 

områden. Figur 10 visar arbetspendlingen i regionen år 2008. 

 

 

 
Figur 10. Arbetspendling mellan tätorter. Pendlingen är obefintlig mellan flera av 
universitet- och högskoleorterna, vilket bland annat beror på dåliga kommunikationer. 
Hela området har stor pendling mot Stockholm.  
(Källa: Regional systemanalys 2008).  

 

                                                 
36 OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012. 
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OECD konstaterar att det inte bara är de regionala utvecklingsprogrammen som behöver 

stärkas utan även den regionala planeringen mellan länen. Om den regionala planeringen 

stärks över gränserna i frågor som är av gemensamt intresse skulle funktionella samband 

kunna utnyttjas bättre. Om dessa strategier ska kunna fungera bör de omfatta konkreta 

initiativ, finansiering och närmare implementeringsvillkor. 

 

I rapporten drar OECD slutsatsen att bättre förbindelser kräver en vision som går utöver det 

enskilda länets gränser. Om man i Småland-Blekinge kan komma överens om de viktigaste 

regionala prioriteringarna och uppvisa en gemensam front kan man arbeta koncentrerat med 

frågan gentemot regeringen. Med en gemensam strategi ökar förutsättningarna att de 

nationella programmen tar hänsyn till regionens prioriteringar.  

 

Kalmar – Öland Airport 
Kalmar – Öland Airports (tidigare Kalmar flygplats) betydelse för utvecklingen i regionen 

utreddes 201137 Då jämfördes effekterna av en avveckling respektive femtioprocentig 

utökning av trafiken. I rapporten dras slutsatsen att en 50 procentig ökning av trafiken vid 

Kalmar – Öland Airport skulle medföra betydande positiva belopp i termer av ökade 

inkomster, och därmed skatteunderlag, men också i termer av nya arbetstillfällen och flera 

företag – såväl inom upptagningsområdet38 som i övriga riket. 

 

Sedan utredningen presenterades har Kalmar – Öland Airport ökat sitt passagerarantal från 

166 000 (år 2010) till 223 000 (år 2015). En ny vision för Kalmar – Öland Airport 

presenterades i maj 2015 och där är målsättningen att år 2025 ha 400 000 resenärer. 

Flygplatsen är viktig ur såväl ett regionalt som nationellt perspektiv. Trafikverket beslutade år 

2010 att flygplatsen är av riksintresse. Kalmar – Öland Airport ägs och drivs av Kalmar 

kommun sedan 1 januari 2007. 

 

Det reguljära flyget har stor betydelse för Kalmar län eftersom restiden med tåg inte 

möjliggör dagsresor till Stockholm. Resor till Bromma och Arlanda utgjorde också 83 procent 

av samtliga resor från Kalmar – Öland Airport under år 2015. I utredningen från 2011 menade 

näringslivsföreträdare att flygplatsen är en av de viktigaste faktorerna för att kunna bedriva 

företag i regionen. Ett stort antal personer arbetspendlar också mer eller mindre regelbundet 

med flyg till Stockholm. Arlanda, tillsammans med Kastrup, i Köpenhamn, är dessutom 

viktiga bytespunkter för flyg ut i Europa och övriga världen. 

 

  

                                                 
37 WSP 2011. Framtidsstudie. Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. Rapport, 2011-09-30. 
38 Upptagningsområdet är definierat som kommunerna Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Torsås, 

Nybro, Emmaboda, Mönsterås och Oskarshamn. 
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Bilaga 2 

Några ungefärliga restider med olika färdsätt: 
 
Östersjöexpressen39 

Kalmar – Oskarshamn 1 h 

Oskarshamn – Västervik 1 h 

Västervik – Norrköping 1:30 h 

Oskarshamn – Norrköping 2:30 h 

Kalmar – Norrköping 3:30 h 

 

Buss alt. Tjustbanan (dagens standard) 

Västervik – Linköping 1:45 h 

 

Kust till kustbanan (dagens standard) 

Kalmar – Alvesta 1:20 h 

Kalmar – Värnamo 2 h 

Kalmar – Göteborg 4 h (direkt) 5 h (tre operatörer/olika banor) 

 

Kust till kustbanan (upprustad40) 

Kalmar – Värnamo 1:35 h/1:25 (skattning baserad på dubbelspår Emmaboda – Kalmar) 

Kalmar – Växjö 0:55 h/0:45 (skattning baserad på dubbelspår Emmaboda – Kalmar) 

Kalmar – Alvesta 1:05 h 

 

Kust till kustbanan/Södra stambanan (dagens standard) 

Kalmar – Stockholm 4:45 h 

Kalmar – Malmö 3:10 h 

Alvesta – Malmö 1:40 h 

 

Höghastighetsbanan Västlig dragning (enligt Trafikverket 2016-05-3141) 

Prognos för restider år 2040 (JA)= utan höghastighetståg, (UA320)=med höghastighetståg 

 

Antagen restid med långväga tåg (tim:min) 

 

                                                 
39 WSP 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införandet av ett nytt busskoncept 

längs Ostkuststråket. Rapport 2016:072. 
40 Trafikverket 2015. Åtgärdsvalsstudie för Kust-till-kustbanan, Växjö – Kalmar/Karlskrona. Dnr: TRV 

2015/101949. 
41 Trafikverket 2016. Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägar. Underlag för 

höghastighetsjärnvägar, 2016-05-31. 
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Antagen restid med regionala tåg, västlig dragning av höghastighetsbanan (tim:min) 

 
 

Höghastighetsbanan, skattning=grön (svart =enl.tabell ovan) 

Norrköping – Stockholm 0:50 h 

Linköping – Stockholm 1:07 h 

Jönköping – Stockholm 1:35 h 

Värnamo – Stockholm 1:55 h 

Värnamo – Göteborg 0:50 h 

Värnamo – Jönköping 0:20 h 

Värnamo – Linköping 0:45 h 

Jönköping – Göteborg 0:30 h 

Linköping – Göteborg 1:18 h 

Hässleholm – Malmö 0:20 h 

Värnamo – Malmö 0:55 h 

Jönköping – Malmö 1:15 

Linköping – Malmö 1:40 h 

 

Restider från Kalmar till Stockholm, östlig dragning av höghastighetsbanan42 

                                                 
42 Nätverket Höghastighetsbanan 2016-06-02. Sverigeförhandlingen missar sina mål. En analys av urvalskriterier 

och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland. 
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Observera att ambitionsnivån för rustningen av Stångådalsbanan är högre i Kollektivtrafikstrategin än i 

ovanstående rapport. Restidsmålet Kalmar – Linköping är i Kollektivtrafikstrategin satt till 2h. I ovanstående 

exempel blir den totala restiden Kalmar – Stockholm (med Stångådalsbanan) 3:10 h. Dvs. identisk med resvägen 

Kalmar – Stockholm via en östligt dragen höghastighetsbana.(restid Kalmar – Växjö 50 min, enl. ÅVS för Kust 

till kustbanan Växjö – Kalmar/Karlskrona. Dnr. TRV 2015/101949) 

 

Jämförelser av restider mellan en västlig (US2) och en östlig (US5) dragning av 

höghastighetsbanan41 

 
 

Stångådalsbanan rustad till 2 h färdtid (120 km/h)43 

Kalmar – Linköping 2 h 

Oskarshamn/Berga – Linköping 1:45 h  

Oskarshamn/Berga – Kalmar 0:45 h 

 

Tjustbanan rustad till 1 h färdtid (120 km/h), skattning baserad på 39 

Västervik – Linköping 1 h 

 

Bockabanan (80 km/h), skattning 

Oskarshamn – Jönköping 2 h 

                                                 
43 Ramböll 2011. Kalmar – Stockholm på räls i skenet av höghastighetsbanor, Rapport 2011-04-18. 
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Flyg (centrum – centrum) 

Kalmar – Stockholm 2 h 

 

Bil (eniro.se) 

Kalmar – Stockholm 4:30 h 

Västervik – Stockholm 3 h 

Oskarshamn – Stockholm 3:40h 

Västervik – Linköping 1:40 h 

Kalmar – Göteborg 4:35 h 

Oskarshamn – Göteborg 4:05 h 

Västervik – Göteborg 4 h 

Kalmar – Malmö 3:20 h 

Oskarshamn – Malmö 4 h 

Västervik – Malmö 4:55 h 

Västervik – Jönköping 2:40 
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Bilaga 3 

Strategisk inriktning för gemensam trafikutveckling av tågtrafiken till 
2050 
 

Kust till Kustbanan (Kalmar/Karlskrona – Växjö – Alvesta – Göteborg) 

Grundläggande är att dragningen av höghastighetsbanan endast har ett alternativ och det är en 

dragning via Växjö. Syfte, resande och utveckling allt pekar på att Växjö är det enda rätta 

läget. Det ger en stor utvecklingspotential till alla tre residensstäderna i sydost länen. 

 

Trafiksystemet när höghastighetsbanan blir klar är ganska okomplicerad. Dagens 

Öresundstågtrafik kommer att vika ner på nya bandelen till Malmö och Köpenhamn. En 

koppling i strukturen som gör att dagens Öresundstågtrafik blir framtidens snabbtåg för 

sydöstra Sverige både till Jönköping/Göteborg och till Malmö/Köpenhamn.  

 

Sedan lång tid tillbaka har vi haft ”krysstrafik” som målsättning för framtiden. Detta upplägg 

testades för några år sedan med gott resultat. Innebörden av ”krysstrafik” är att trafiken körs 

med ett fordon som startar i Kalmar och ett i Karlskrona, de båda fordonen kopplas samman i 

Emmaboda för att köra gemensamt till Växjö. I Växjö delas fordonen varav ett kör vidare till 

Malmö/Köpenhamn och ett kör vidare till Jönköping/Göteborg. Trafiksystemet körs i timmes 

rytm i båda riktningarna. En förfinad uppehållsbild läggs fast med färre uppehåll. 

 

För de mer kortväga resorna som kan betraktas som pendelresa kommer istället ett överlagrat 

system att smälta samman de geografiska delarna. Idag har de olika namn typ Krösatåg och 

Pågatåg, men i framtiden kommer trafiksystemet att smälta samman och serva den korta 

arbetspendlingen i ett sammanhängande system. Systemet kommer att köras mellan Kalmar – 

Emmaboda – Växjö – Alvesta. Trafikrytmen kommer att köras i timmestrafik i båda 

riktningarna. 

 

Infrastruktur 

Viktig infrastrukturdelar för denna trafikuppbyggnad är anslutning från Kust till kustbanan till 

höghastighetsbanan i Växjö åt både Köpenhamn och mot Jönköping. Detta för att 

Öresundstågen ska kunna använda den nya snabbare vägen till Köpenhamn via Älmhult. 

 

Den andra viktiga infrastrukturdelen är att det krävs dubbelspår från Växjö till Kalmar. Vi 

pratar här om stora trafikvolymer, vi pratar om att skapa minimala falluckor som bidrar till 

driftstörningar. 

 

Den tredje delen är en spår- och plattformsgeometri som medger effektiva sammankopplingar 

och särkopplingar av tåg i Emmaboda. 

 

Sammanfattning: 

Vi skapar med beskrivet trafikupplägg ett strategiskt uppbyggt järnvägssystem som bejakar 

kundernas behov efter 2035. Behov och krav kan i detta fall likställas. 

Två trafiksystem, snabbtåg och regionaltåg. 

 

Infrastrukturmässigt behov är, koppling mot höghastighetsbanan i Växjö, dubbelspår Växjö 

till Kalmar och spår- och plattformsstruktur i Emmaboda som möjliggör effektiva tågstopp.   

Stångådalsbanan (Kalmar – Linköping) 
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Viktigt stråk genom länet, en trafiknod med flera syften. Inom länet för snabba resor mellan 

arbetsmarknaderna i norr och söder. Till residensorten i Östergötland som även är huvudort 

för vården med Universitetssjukhus för sjukvårdsregionen (Kalmar, Jönköping och 

Östergötland), samt universitetet som utbildningscenter för norra länsdelen. 

 

Snabb interregional trafik som ansluter till höghastighetsbanan för vidare resa i Sverige, 

lokala resor längs banan samt inpendling till universitetsorterna Kalmar och Linköping. 

Restiden Kalmar – Linköping ligger på 2 timmar, banan är elektrifierad, fordonen som köps 

in mot slutet av 2020-talet har bimodal drift (dubbla driftsätt: el/förbränningsmotor) vilket gör 

övergången till elektricitet enkel. 

 

Delad struktur på resande mot Kalmar för den södra delen (Hultsfred och söderut) och mot 

Linköping för den norra delen (Vimmerby och norrut) gör att två trafiksystem (interregional 

trafik och pendeltågstrafik) körs på banan. En utvecklad god infrastruktur med modern 

trafikstyrning och övervakning (ERTMS), mötesstationer med täthet som ger möjlighet för 

kontinuerliga utbyggnader och förbättringar i tidtabellen 

 

Trafikeringen för den interregionala trafiken är timmestrafik. Ett pendeltågssystem mot 

ändpunkterna med uppehåll på mindre stationer mellan Vimmerby – Linköping och Hultsfred 

– Kalmar med avgång varje timma.God koppling mellan Oskarshamn – Högsby är en 

förutsättning, sker med busstrafik.  

 

Infrastruktur 

Viktig infrastrukturförbättring är banans grundstandard, den har höjts så banans största tillåtna 

hastighet ligger på 180 km/h. Linjerätning på flera ställen med triangelspår genom Berga 

samhälle som den riktigt stora förbättringen. 

 

Linjen elektrifieras efter genomförda linjerätningar. 

 

Rikligt med mötesstationer är avgörande för att kunna skapa en effektiv och snabb trafik. 

Mötesstationer inom varje 10 min intervall så att styv tidtabell kan skapas. 

 

Anslutningarna till ändpunktstrafik sker på ett naturligt sätt då trafiken angör Linköpings nya 

resecentrum (för anslutning till trafik på höghastighetsbanan) och Kalmar nya resecentrum 

(för anslutning till trafiken på Kust till Kustbanan).  

 

Tjustbanan 

Trafik som knyter samman Västervik med Linköping och har avgörande betydelse till att 

Västerviks kommun är en del av Linköpings arbetsmarknad. Närhet till Universitetssjukhuset 

och anslutningen för resor vidare i Sverige på höghastighetsbanan är grundläggande delar för 

kunderna i trafiken. Trafiken fångar även in Åtvidaberg för arbetspendling mot Linköping i 

huvudsak, men även mot Västervik. Sommartid är trafiken till stor del riktad mot Västervik 

pga sin semesterprägel med skärgård, båtar och bad. 

 

Trafiken är snabb interregional trafik som ansluter till höghastighetsbanan för vidare resa i 

Sverige, lokala resor längs banan samt inpendling till universitetsorten Linköping. Restiden 

Västervik – Linköping ligger på 1 timma, banan är elektrifierad, fordonen som köps in mot 

slutet av 2020-talet har bimodal drift (dubbla driftsätt: el/förbränningsmotor) vilket gör 

övergången till elektricitet enkel. 
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En utvecklad god infrastruktur med modern trafikstyrning och övervakning (ERTMS), 

mötesstationer med täthet som ger möjlighet för kontinuerliga utbyggnader och förbättringar i 

tidtabellen 

 

Trafikeringen för den interregionala trafiken är timmestrafik.  

 

Infrastruktur 

Viktig infrastrukturförbättring är banans grundstandard, den har höjts så banans största tillåtna 

hastighet numer ligger på 180 km/h. Linjerätning görs på flera ställen och linjen elektrifieras 

efter genomförda linjerätningar. 

 

Anslutningarna till ändpunktstrafik sker på ett naturligt sätt då trafiken angör Linköpings nya 

resecentrum (för anslutning till trafik på höghastighetsbanan). 

 
Sammanställning över utredningar kring Stångådalsbanan och Tjustbanan  
Det finns ett gott underlag för utvecklingsåtgärder på olika nivå för de båda tågbanorna. 

Nedanstående sammanställning av utförda utredningar kan tjäna som underlag vid 

prioriteringar av olika åtgärder på Stångådalsbanan och Tjustbanan.  

Rubrik Innehåll Ansvarig Datum 
Stångådalsbanan, Kalmar – 

Linköping. Strategisk plan för 

åtgärdsprioritering inom 

Kalmar län 

Principiella målsättningar 

och redovisning av 

åtgärder som ryms inom 

aviserad budgetram. 

Banverket,  1993-08-18 

Östersjöbanesystemet. 

Stråkstudier och 

fördjupningar 

Uttömmande belysning av 

Östersjöbanesystemet i ett 

helhetsperspektiv. Förslag 

på olika upprustnings-

nivåer. 

Regionförbundet i 

Kalmar län och 

Banverket. Utförd av 

Infraplan AB 

2002-10-06 

Förstudie, reviderad 2006-06-

01, (BRÖT pm 29/2005, BRÖ 

dnr 04-905/SA20  

resp BRÖT pm 30/2005, 
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 mars 2017 
 

§ 1 

Remiss Nationell läkemedelslista 

Dnr ON 2017/0016 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse 2017-02-06 
Remiss Nationell läkemedelslista 

Bakgrund 

 
I promemorian lämnas förslag till en ny lag; lagen om nationell läkemedelslista. 
Den nya lagen föreslås ersätta lagen 1996:1156 om receptregister och lagen 
2005:258 om läkemedelsförteckning. 
 
Utgångspunkten för förslaget är att förbättra patientsäkerheten. 
Idag finns uppgifter om patientens läkemedelsbehandling uppdelade i flera 
källor t.ex. patientjournalen, receptregistret och läkemedelsförteckningen. 
Förutsättningarna för åtkomst till dessa källor varierar för patienter och hälso- 
och sjukvårdspersonal. Ingen av dessa källor innehåller i dagsläget en 
fullständig information och därför är det svårt att få en helhetsbild av 
patientens aktuella läkemedelsbehandling, vilket medför att det kan uppstå 
patientsäkerhetsrisker i läkemedelsprocessens olika steg. 
 
Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad 
bild av patientens läkemedelsbehandling, oavsett var i landet patienten har 
ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. 
Underlaget för expediering av receptförskrivna läkemedel ska vara kopplat till 
den läkemedelsordination som ligger till grund för förskrivningen. Idag 
existerar inte en sådan koppling vilket gör att patienten riskerar att få inaktuella 
recept expedierade. 
 
Enligt förslaget är den nationella läkemedelslistan ett register hos E-
hälsomyndigheten som i ett första steg ska innehålla uppgifter om förskrivna 
läkemedel. Registret ska ersätta två nuvarande register receptregistret och 
läkemedelsförteckningen. 
Den nya nationella läkemedelslistan byggs på en strukturerad och fördefinierad 
information som är obligatorisk för vårdgivare. 
Registret ska innehålla information om: 
Förskriven vara och aktiv substans, läkemedlets behandlingslängd, 
ordinationsorsak, datum för utfärdande och datum för uppföljning eller 
utsättning av läkemedelsordinationen, patientuppgifter och uppgift om 
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  Sammanträdesdatum 
   2017-02-23 

 

 

samtycke, förskrivarens uppgifter, kostnad, fullmakt samt genomförande av en 
läkemedelsgenomgång. 
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Omsorgsnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-23 

 

 

Sammanfattning 

 

Sjuksköterskans roll inom den kommunala hemsjukvården är att ta fram 
information som underlättar för läkaren att bedöma patientens hälsotillstånd 
och fatta beslut om vidare behandling. 
Osäkerheten över vad som är den fullständiga och korrekta informationen 
avseende patientens aktuella läkemedel leder i nuläget till att sjuksköterskor i 
den kommunala hälso- och sjukvården får ägna betydande del av sin arbetstid 
att efterforska och säkra aktuell läkemedelsinformation. 
 
Antalet slutenvårdsplatser minskar samtidigt som antalet äldre och multisjuka 
ökar. Den kommunala hemsjukvården får ett allt större ansvar för avancerad 
sjukvård i hemmen. 
2018 träder den nya lagen om utskrivning från slutenvården i kraft. Lagen 
ställer höga krav på en trygg och effektiv utskrivningsprocess. Primärvården får 
tillsammans med hemsjukvården en mer framträdande roll. 
Huvuddelen av hemsjukvårdspatienterna har hjälp med sin medicinering och 
har ofta flera olika läkemedel. 
 
I en svensk studie som presenterades i Läkartidningen 2012 jämfördes 
patienternas egna uppgifter om aktuella ordinationer av förskrivna läkemedel 
både med ordinationer som var dokumenterade i läkemedelslistan och med 
uppgifter om aktuella förskrivningar i den receptlista som patienter kan få ut på 
apotek. Kartläggningen gällde främst förekomsten av aktuella ordinationer, 
inaktuella ordinationer, receptdubbletter och saknade aktuella ordinationer. 
Studien visade att åtta av tio patienter med fem eller flera läkemedel hade minst 
en avvikelse mellan aktuell medicinering och ordinationer i patientjournalens 
läkemedelslista. Andelen avvikelser mellan båda listorna var i genomsnitt 29 %. 
En studie i Kalmar län 2010 visade att var femte recept var felaktigt på grund 
av inaktuella förskrivningar eller receptdubbletter och dubbelmedicinering. 
 
Detta innebär betydande patientsäkerhetsrisker och motverkar arbetet med 
undvikbar slutenvård och återinläggningar på sjukhus. 
För hälso- och sjukvårdspersonalen innebär det ett tidsödande merarbete att 
behöva kontrollera och säkerställa att patienterna får rätt läkemedel. 
 
Även om införandet av en nationell läkemedelslista innebär höga kostnader 
initialt kommer det innebära en betydande tidsbesparing för samtlig hälso- och 
sjukvårdspersonal och framför allt leda till en ökad patientsäkerhet. 
 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till en 
ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. 
 
___________ 
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Omsorgsnämnden 

 
 
 

Remiss Nationell läkemedelslista 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till en 
ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. 

Bakgrund 
 
I promemorian lämnas förslag till en ny lag; lagen om nationell läkemedelslista. 
Den nya lagen föreslås ersätta lagen 1996:1156 om receptregister och lagen 
2005:258 om läkemedelsförteckning. 
 
Utgångspunkten för förslaget är att förbättra patientsäkerheten. 
Idag finns uppgifter om patientens läkemedelsbehandling uppdelade i flera 
källor t.ex. patientjournalen, receptregistret och läkemedelsförteckningen. 
Förutsättningarna för åtkomst till dessa källor varierar för patienter och hälso- 
och sjukvårdspersonal. Ingen av dessa källor innehåller i dagsläget en fullstän-
dig information och därför är det svårt att få en helhetsbild av patientens aktu-
ella läkemedelsbehandling, vilket medför att det kan uppstå patientsäkerhets-
risker i läkemedelsprocessens olika steg. 
 
Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad 
bild av patientens läkemedelsbehandling, oavsett var i landet patienten har or-
dinerats eller hämtat ut sina läkemedel. 
Underlaget för expediering  av receptförskrivna läkemedel ska vara kopplat till 
den läkemedelsordination som ligger till grund för förskrivningen. Idag existe-
rar inte en sådan koppling vilket gör att patienten riskerar att få inaktuella re-
cept expedierade. 
 
Enligt förslaget är den nationella läkemedelslistan ett register hos E-
hälsomyndigheten som i ett första steg ska innehålla uppgifter om förskrivna 
läkemedel. Registret ska ersätta två nuvarande register receptregistret och lä-
kemedelsförteckningen. 
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Den nya nationella läkemedelslistan byggs på en strukturerad och fördefinierad 
information som är obligatorisk för vårdgivare. 
Registret ska innehålla information om: 
Förskriven vara och aktiv substans, läkemedlets behandlingslängd, ordinat-
ionsorsak, datum för utfärdande och datum för uppföljning eller utsättning av 
läkemedelsordinationen, patientuppgifter och uppgift om samtycke, förskriva-
rens uppgifter, kostnad, fullmakt samt genomförande av en läkemedelsgenom-
gång. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sjuksköterskans roll inom den kommunala hemsjukvården är att ta fram in-
formation som underlättar för läkaren att bedöma patientens hälsotillstånd och 
fatta beslut om vidare behandling. 
Osäkerheten över vad som är den fullständiga och korrekta informationen 
avseende patientens aktuella läkemedel leder i nuläget till att sjuksköterskor i 
den kommunala hälso- och sjukvården får ägna betydande del av sin arbetstid 
att efterforska och säkra aktuell läkemedelsinformation. 
 
Antalet slutenvårdsplatser minskar samtidigt som antalet äldre och multisjuka 
ökar. Den kommunala hemsjukvården får ett allt större ansvar för avancerad 
sjukvård i hemmen. 
2018 träder den nya lagen om utskrivning från slutenvården i kraft. Lagen stäl-
ler höga krav på en trygg och effektiv utskrivningsprocess. Primärvården får 
tillsammans med hemsjukvården en mer framträdande roll. 
Huvuddelen av hemsjukvårdspatienterna har hjälp med sin medicinering och 
har ofta flera olika läkemedel. 
 
I en svensk studie som presenterades i Läkartidningen 2012 jämfördes patien-
ternas egna uppgifter om aktuella ordinationer av förskrivna läkemedel både 
med ordinationer som var dokumenterade i läkemedelslistan och med uppgif-
ter om aktuella förskrivningar i den receptlista som patienter kan få ut på apo-
tek. Kartläggningen gällde främst förekomsten av aktuella ordinationer, inaktu-
ella ordinationer, receptdubbletter och saknade aktuella ordinationer. Studien 
visade att åtta av tio patienter med fem eller flera läkemedel hade minst en av-
vikelse mellan aktuell medicinering och ordinationer i patientjournalens läke-
medelslista. Andelen avvikelser mellan båda listorna var i genomsnitt 29%. 
En studie i Kalmar län 2010 visade att var femte recept var felaktigt på grund 
av inaktuella förskrivningar eller receptdubbletter och dubbelmedicinering. 
 
Detta innebär betydande patientsäkerhetsrisker och motverkar arbetet med 
undvikbar slutenvård och återinläggningar på sjukhus. 
För hälso- och sjukvårdspersonalen innebär det ett tidsödande merarbete att 
behöva kontrollera och säkerställa att patienterna får rätt läkemedel. 
 
Även om införandet av en nationell läkemedelslista innebär höga kostnader 
initialt kommer det innebära en betydande tidsbesparing för samtlig hälso- och 
sjukvårdspersonal och framför allt leda till en ökad patientsäkerhet. 
 
 
 
Christina Erlandsson 
Verksamhetschef HSL   
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1 Promemorians huvudsakliga 
innehåll 

I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell 
läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen (1996:1156) 
om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. 
Förslag lämnas också till en ny förordning om nationell läke-
medelslista som ska ersätta förordningen (2009:625) om recept-
register och förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning. 
Därutöver föreslås även följdändringar i andra författningar. 

Utgångspunkten för förslaget är att förbättra patientsäkerheten. 
I dag finns uppgifter om patientens läkemedelsbehandling upp-
delade i flera olika källor, t.ex. patientjournalen, receptregistret och 
läkemedelsförteckningen. Förutsättningarna för åtkomst till dessa 
källor varierar dock för patienter och för hälso- och sjukvårds-
personal. Ett annat problem är att inte någon av källorna innehåller 
information som är fullständig och korrekt för samtliga patienter. 
Detta innebär att det är svårt att få en helhetsbild av patientens 
aktuella läkemedelsbehandling och att det kan uppstå patientsäker-
hetsrisker i läkemedelsprocessens olika steg. Förslaget i denna 
promemoria syftar därför till att tillgodose patientens och hälso- 
och sjukvårdspersonalens behov av information om en patients 
läkemedelsbehandling och samtidigt tillgodose det behov av inte-
gritetsskydd som patienten har. 

Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att 
skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling, oavsett 
var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. 
Det nya registret föreslås vara en del av en mer omfattande för-
ändring i ordinationsprocessen som ska bidra till att dels öka 
patientsäkerheten, dels effektivisera arbetsmoment i samband med 
ordination och förskrivning av läkemedel. 
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Förslaget på en ny utformning av ordinationsprocessen stöds av 
de krav som Socialstyrelsen ställer på dokumentation av läke-
medelsordinationer. Det syftar bl.a. till att underlaget för expe-
diering av receptförskrivna läkemedel (recept) ska vara kopplat till 
den läkemedelsordination som ligger till grund för förskrivningen. 
Idag existerar inte en sådan koppling, vilket gör att patienten 
riskerar att få inaktuella recept expedierade. En förutsättning för 
att ovan nämnda förändring i ordinationsprocessen ska kunna reali-
seras är att dokumentation av en läkemedelsordination bygger på 
strukturerade och standardiserade uppgifter samt att informations-
överföringen till och från det nya registret sker enligt nya principer. 

Den nationella läkemedelslistan föreslås i ett första steg få inne-
hålla information om förskrivna läkemedel och läkemedelsnära 
varor. Informationen inkluderar både förskrivna och uthämtade 
varor. Det handlar till stor del om uppgifter som redan idag måste 
finnas för att en förskrivning ska vara giltig samt uppgifter som 
måste dokumenteras i samband med expediering av läkemedel på 
öppenvårdsapotek. För en god och säker patientvård är det av vikt 
att registret är fullständigt och korrekt. Samtliga förskrivna 
läkemedel ska således registreras i den nationella läkemedelslistan. 
Registrering av uppgifter i det nya registret kommer i regel inte att 
kräva patientens samtycke då behandlingen är nödvändig för att 
bl.a. tillgodose ett allmänt intresse. 

I det nya registret föreslås att tre nya uppgifter ska läggas till: 
den aktiva substans som ingår i det ordinerade läkemedlet, ordina-
tionsorsak och senaste datum för uppföljning eller utsättning av 
läkemedelsordinationen. Dessa uppgifter bedöms bidra till ökad 
patientsäkerhet om de är åtkomliga för patienten själv och för 
hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i patientens vård. 
Även uppgifter om fullmakt ska få ingå i registret. 

Ett antal utpekade vårdpersonalskategorier, apotekspersonal och 
patienten själv samt av patienten utsedd ombud ska kunna få 
åtkomst till uppgifter i registret. I likhet med vad som i dag gäller 
för receptregistret ska uppgifter i det nya registret tillgängliggöras 
för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-
hälsomyndigheten samt lämnas ut till landstingen och myndigheter 
för redovisningsändamål. I jämförelse med vad som i dag gäller för 
receptregistret och läkemedelsförteckningen, utvidgas och förtyd-
ligas möjligheten för utpekade hälso- och sjukvårds- samt öppen-
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vårdsaktörer och patienten själv att få direktåtkomst till uppgifter i 
det nya registret för vissa angivna ändamål. 

Direktåtkomst till uppgifter i registret ska i vissa fall kräva 
patientens samtycke. För akuta nödsituationer och om patienten 
inte endast tillfälligt är beslutsoförmögen får åtkomst även ges utan 
patientens samtycke. Likt nuvarande ordning i receptregistret krävs 
inte patientens samtycke för öppenvårdsapotekens behov av upp-
gifter för expediering av läkemedel. I det nya registret ska inte 
patientens samtycke krävas för att förskrivare eller sjuksköterska 
utan behörighet att förskriva läkemedel ska få direktåtkomst till 
uppgift om att en patient har fått förskrivet narkotiska läkemedel. I 
registret införs också en möjlighet att kunna spärra uppgifter. 

De ändamål som idag gäller för receptregistret och läkemedels-
förteckningen kommer i allt väsentligt att gälla för det nya 
registret. Det införs två nya behandlingsändamål i det nya registret: 
registrering och administrering av uppgifter om fullmakter samt 
genomförande av en läkemedelsgenomgång. 

En bevarandetid på fem år föreslås gälla för personuppgifter i 
den nationella läkemedelslistan. Bevarandetiden ska räknas från det 
att en giltig förskrivning kommer in i registret. Samtliga de upp-
gifter om ordinationer, förskrivningar och expedieringar som hör 
till en förskrivning ska följa förskrivningens bevarandetid. Uppgift 
om samtycke som avser dosdispenserade läkemedel ska inte tas 
bort så länge som uppgiften behöver bevaras för ändamålet 
registrering av vissa uppgifter om ordinationer och förskrivningar 
till en patient med dosdispenserade läkemedel. 

Personuppgiftsansvarig för den nationella läkemedelslistan före-
slås vara E-hälsomyndigheten. Enligt den s.k. ansvarsskyldigheten 
ska den aktör som är personuppgiftsansvarig ansvara för och kunna 
visa att de grundläggande principerna för behandling av personupp-
gifter som bl.a. avser laglighet, korrekthet och öppenhet, ändamåls-
begränsning samt uppgiftsminimering efterlevs. Det är således E-
hälsomyndigheten som är ytterst ansvarig för att behandling av 
personuppgifterna i det nya registret sker i enlighet med gällande 
regelverk. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, dataskydds-
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förordningen, kommer den 25 maj 2018 att gälla direkt som lag och 
kommer att innebära att bl.a. den svenska personuppgiftslagen 
upphävs. De bestämmelser i dataskyddsförordningen som i första 
hand bedöms vara relevanta för de förslag som lämnas omnämns 
särskilt i promemorian. 

I dagens läge bedöms det inte finnas förutsättningar för att föra 
in uppgifter om läkemedel som hälso- och sjukvården tillhanda-
håller (s.k. rekvisitionsläkemedel) samt vissa andra uppgifter med 
relevans för patientens läkemedelsbehandling i den nationella läke-
medelslistan. Skälet är att detta än så länge inte kan göras på ett sätt 
som gör att informationen kan betraktas som helt korrekt och 
fullständig. Även om det finns stora fördelar med att all infor-
mation om en patients läkemedelsbehandling blir tillgänglig i ett 
och samma gränssnitt behöver aggregering av information om 
patientens läkemedelsbehandling inte endast ske genom en vidare-
utveckling av den nationella läkemedelslistan. Sammanhållen 
journalföring kommer att kvarstå som ett viktigt komplement för 
att samla information om en patients ordinerade läkemedel.
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om nationell läkemedelslista 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om att E-hälsomyndigheten 
med automatiserad behandling ska föra ett register över vissa upp-
gifter om ordinationer, förskrivningar och expedieringar av för-
skrivna läkemedel och andra varor för människor (nationell läke-
medelslista). Med expedieringar avses i denna lag även försäljning 
av läkemedel med fullständig kostnadsreducering. 
 
2 § Vad som sägs om landsting i denna lag gäller också kommuner 
som inte ingår i ett landsting. 
 
3 § Lagen innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG. 

Personuppgiftsansvar 

4 § E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling 
av personuppgifter i den nationella läkemedelslistan. 
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Den registrerades inställning till personuppgiftsbehandlingen 

5 § En registrerad har inte, utöver vad som följer av andra och 
tredje styckena samt 6 §, rätt att motsätta sig sådan behandling av 
personuppgifter som är tillåten enligt denna lag. 

Behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i 8 § 
första stycket 2, 3 och 5–9 får, utom i de fall som anges i tredje 
stycket samt 15 och 18 §§, endast ske i fråga om den som har 
lämnat sitt samtycke till behandlingen. 

För en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta 
ställning till om uppgifter ska få behandlas för ändamål som annars 
skulle kräva patientens samtycke får uppgifter behandlas i den 
nationella läkemedelslistan, om  

1. patientens inställning till en sådan behandling så långt som 
möjligt klarlagts, och  

2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha mot-
satt sig personuppgiftsbehandlingen. 

Spärrning av uppgifter 

6 § En patient som motsätter sig att uppgifter om patienten lämnas 
ut, ska efter begäran hos E-hälsomyndigheten få uppgifterna 
spärrade för åtkomst i den nationella läkemedelslistan. För ända-
målen i 8 § första stycket 1–4 och 10–18 får uppgifter, med undan-
tag för uppgift om ordinationsorsak, dock inte spärras. Vårdnads-
havare till ett barn kan inte få uppgifter om barnet spärrade. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva läkemedel som efter en prövning enligt 25 kap. 6 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) finner att uppgift om 
ordinationsorsak inte får lämnas ut till en patient ska hos E-hälso-
myndigheten begära att få uppgiften om ordinationsorsak spärrad i 
den nationella läkemedelslistan för åtkomst av patienten. 

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient får 
lämnas ut. Även uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en 
patient som avser narkotiska läkemedel får lämnas ut. 
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Återkallelse av samtycke och spärrning av uppgifter 

7 § Patienten har rätt att när som helst hos E-hälsomyndigheten 
återkalla ett lämnat samtycke och på begäran få en spärr hävd. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva läkemedel som efter en prövning enligt 25 kap. 6 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) finner att en spärrad uppgift 
om ordinationsorsak kan lämnas ut till en patient ska hos E-hälso-
myndigheten begära att spärren hävs. 

Registerändamål 

8 §1 Personuppgifterna i den nationella läkemedelslistan får endast 
behandlas om det är nödvändigt för 

1. registrering av vissa uppgifter om ordinationer och för-
skrivningar av läkemedel och andra varor som ska 
expedieras på öppenvårdsapotek, 

2. registrering av vissa uppgifter om ordinationer och för-
skrivningar till en patient med dosdispenserade läkemedel 
som ska expedieras på öppenvårdsapotek, 

3. registrering och administrering av uppgifter om en full-
makt, 

4. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits, 
5. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel för en 

patient, 
6. beredande av vård eller behandling av en patient, 
7. komplettering av en patientjournal, 
8. genomförande av en läkemedelsgenomgång, 
9. underlättande av en patients läkemedelsanvändning, 
10. registrering av underlag för tillämpning av bestämmelserna 

om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., 
11. debitering till landstingen, 
12. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos 

E-hälsomyndigheten, 
13. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för 

ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställ-
ning av statistik, 

                                                                                                                                                          
1 Angående punkten 17 se SFS 2016:531 och prop. 2016/17:43. 
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14. registrering och redovisning till förskrivare, till verksam-
hetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:0000) och 
till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om 
läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppfölj-
ning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjuk-
vården, 

15. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter 
för epidemiologiska undersökningar, forskning och fram-
ställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet, 

16. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och 
omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares för-
skrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läke-
medel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårds-
personal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), 

17. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läke-
medel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läke-
medel som får säljas enligt 4 kap. 10 § andra stycket och 
5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), eller 

18. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedels-
verkets tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållande-
skyldighet enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel. 

För ändamål som avses i första stycket 11 får uppgifter om en 
person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreduce-
ring enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet 
enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens personnummer. 

För ändamål som avses i första stycket 12, 14 och 17 får inga 
uppgifter om en person redovisas. 

Ändamålen enligt första stycket 13 får inte, med undantag för 
utlämnande av uppgifter enligt 21 §, omfatta några åtgärder som 
innebär att uppgifter om en patient redovisas. Dock får uppgifter 
om en förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 14 till 
samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där 
förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 16 till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Ordinationsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses 
i första stycket 1, 2, 4–9 och 13– 15. 
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Registerinnehåll 

9 § I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 8 § får den 
nationella läkemedelslistan innehålla följande uppgifter: 

1. förskriven vara och aktiv substans, läkemedelsform, styrka, 
dosering, administreringssätt, läkemedelsbehandlingslängd, 
behandlingsändamål, mängd samt datum för utfärdande av 
förskrivningen, 

2. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt 
postnumret i patientens bostadsadress, 

3. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbets-
platskod och förskrivarkod, 

4. ordinationsorsak, 
5. senaste datum för uppföljning eller utsättning, 
6. expedieringsdatum, expedierande apotek, expedierande 

farmaceut, expedierad vara, mängd och dosering, uppgift om 
att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet 
läkemedel och skälen för det, 

7. kostnad, kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt smitt-
skyddslagen (2004:168),  

8. övriga uppgifter som avser en förskrivning eller en 
expediering, 

9. uppgift om samtycke enligt 5 § andra stycket samt om 
spärrade uppgifter enligt 6 §, och 

10. uppgifter om fullmakt. 

Sökbegrepp 

10 § Patientens identitet får användas som sökbegrepp endast för 
de ändamål som anges i 8 § första stycket 1–10. Fullmäktigens 
identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som 
anges i 8 § första stycket 3, 4 och 9. Förskrivares identitet får 
användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 8 § 
första stycket 14 och 16. 
Vid behandling av personuppgifter får ordinationsorsak inte 
användas som sökbegrepp. 
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Utlämnande  

11 § Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för 
automatiserad behandling. 

Direktåtkomst 

12 § Direktåtkomst till andra uppgifter än ordinationsorsak, får ges 
till expedierande personal på ett öppenvårdsapotek, för de ändamål 
som anges i 8 § första stycket 1, 4 och 10. Direktåtkomsten får 
endast avse uppgifter som är hänförliga till förskrivningar som in-
kommit till den nationella läkemedelslistan inom de senaste 
24 månaderna. 
 
13 § Direktåtkomst till uppgifter får ges till expedierande personal 
på ett öppenvårdsapotek, för de ändamål som anges i 8 § första 
stycket 2, 3 och 9. 
 
14 § Direktåtkomst till uppgifter om ordinationer och förskriv-
ningar av dosdispenserade läkemedel får ges till legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal med behörighet att förskriva, legitimerad 
sjuksköterska utan sådan behörighet och farmaceut i hälso- och 
sjukvården, för de ändamål som anges i 8 § första stycket 2 och 5–
9. 
 
15 § Direktåtkomst till uppgift om att narkotiska läkemedel har 
förskrivits till en patient får ges till legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal med behörighet att förskriva läkemedel, för de ända-
mål som anges i 8 § första stycket 5–7. Direktåtkomsten får endast 
avse uppgift som är hänförlig till förskrivningar som inkommit till 
den nationella läkemedelslistan inom de senaste 24 månaderna. 

 
16 § Direktåtkomst till uppgifter får ges till 

1. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva läkemedel, för de ändamål som anges i 8 § första stycket 1 
och 5–9, 

2. legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva 
läkemedel, för de ändamål som anges i 8 § första stycket 6–9, och  
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3. farmaceut i hälso- och sjukvården, för de ändamål som anges i 
8 § första stycket 6–8. 
 
17 § Patienten får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. 
Direktåtkomst får även ges till annan fysisk person som patienten 
utsett genom fullmakt som finns registrerad i den nationella läke-
medelslistan. 

Direktåtkomst i akuta fall 

18 § Om det är nödvändigt för att en patient ska kunna få den vård 
eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver och 
patienten inte kan lämna sitt samtycke, får legitimerad hälso-och 
sjukvårdspersonal med behörighet att förskriva läkemedel och 
legitimerad sjuksköterska utan sådan behörighet ges direktåtkomst 
till uppgifter i den nationella läkemedelslistan, inklusive spärrade 
uppgifter, för de ändamål som anges i 8 § första stycket 5–7. 

E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter 

19 § E-hälsomyndigheten ska till öppenvårdsapoteken, enligt vad 
som anges i 12–13 §§, lämna ut 

1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som 
förskrivits, 

2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läke-
medelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., och 

3. uppgifter om ordinationer och förskrivningar av läkemedel, 
inklusive dosdispenserade läkemedel, och andra varor som ska 
expedieras på öppenvårdsapotek. 
 
20 § E-hälsomyndigheten ska till hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel, legitimerad sjuksköterska utan 
sådan behörighet och farmaceut i hälso- och sjukvården, lämna ut 
uppgifter enligt vad som anges i 14–16 §§. 
 
21 § E-hälsomyndigheten ska till det landsting som enligt 22 § 
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kost-
naderna för läkemedelsförmåner, för de ändamål som avses i 8 § 
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första stycket 11 och 13, lämna ut uppgifter om expedieringar av 
förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av den lagen. 

E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första 
stycket, till det landsting som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen 
(2004:168) ska ersätta kostnader för läkemedel, lämna ut uppgifter 
om expedieringar av förskrivna läkemedel som är kostnadsfria 
enligt den lagen. 

För ändamål som avses i 8 § första stycket 13 ska uppgifter om 
patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes 
identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen 
(2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens 
identitet ska bestå hos landstingen. 
 
22 § E-hälsomyndigheten ska till den förskrivare som gjort för-
skrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där för-
skrivaren tjänstgör lämna sådan redovisning av uppgifter som avses 
i 8 § första stycket 14. 
 
23 § E-hälsomyndigheten ska till Socialstyrelsen, för de ändamål 
som anges i 8 § första stycket 15, lämna ut uppgifter om 

1. expedieringsdatum, expedierad vara, mängd och dosering, 
kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m., 

2. patientens personnummer och folkbokföringsort, 
3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod, och 
4. ordinationsorsak. 

 
24 § E-hälsomyndigheten ska till Inspektionen för vård och om-
sorg, för de ändamål som anges i 8 § första stycket 16, lämna ut 
uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt 
läkemedel eller annat särskilt läkemedel. 
 
25 § E-hälsomyndigheten ska till Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket, för det ändamål som avses 8 § första stycket 17, lämna 
ut uppgifter om expedieringsdatum, expedierad vara och mängd, 
kostnad, kostnadsreducering, uppgifter om att farmaceuten har 
motsatt sig utbyte samt skälen för det enligt lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m., samt övriga uppgifter som avser en för-
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skrivning eller en expediering. E-hälsomyndigheten ska redovisa 
uppgifterna per öppenvårdsapotek. 
 
26 § E-hälsomyndigheten ska till Läkemedelsverket, för det ända-
mål som anges i 8 § första stycket 18, lämna ut uppgifter om 
expedieringsdatum, expedierad vara, mängd och dosering, samt 
övriga uppgifter som avser en förskrivning eller en expediering, 
redovisade per öppenvårdsapotek. 

Gallring 

27 § Uppgifter ska tas bort ur den nationella läkemedelslistan fem 
år efter det att den förskrivning som uppgifterna hör till inkommit 
till den nationella läkemedelslistan. 

Uppgift om samtycke avseende ändamålet i 8 § första stycket 2 
ska tas bort ur den nationella läkemedelslistan när den inte längre 
är nödvändig för ändamålet. 

Sekretess 

28 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns 
bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter. 

Behörighetstilldelning 

29 § E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av 
behörighet till den som arbetar hos myndigheten för åtkomst till 
den nationella läkemedelslistan. Behörigheten ska begränsas till vad 
som behövs för att den som arbetar hos E-hälsomyndigheten ska 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där. 

Direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan får 
ges först sedan E-hälsomyndigheten försäkrat sig om att behörig-
hets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfreds-
ställande ur integritetssynpunkt samt behörigheten hos den som 
ska få direktåtkomst är begränsad till att endast gälla sådana upp-
gifter som denne har rätt att få ut enligt denna lag. 
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Åtkomstkontroll 
 
30 § E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till uppgifter i den 
nationella läkemedelslistan dokumenteras så att åtkomsten kan 
kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och återkommande 
kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. 
Om direktåtkomst ges till spärrade uppgifter ska åtkomsten skynd-
samt kontrolleras av myndigheten. 

Krav på hälso- och sjukvården och öppenvårdsapotek 

31 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska  
1. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direkt-

åtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan och 
2. vid en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 9 §. 
 

32 § De krav som ställs på att den som har tillstånd att bedriva 
öppenvårdsapotek ska ha ett elektroniskt system som gör det 
möjligt att få direktåtkomst till uppgifter hos E-hälsomyndigheten 
samt vid expediering av en förskrivning lämna vissa uppgifter till E-
hälsomyndigheten anges i 2 kap. 6 § 5 och 6 lagen (2009:366) om 
handel med läkemedel. 

E-hälsomyndighetens skyldighet att informera vissa 
myndigheter 

33 § E-hälsomyndigheten ska informera Inspektionen för vård och 
omsorg om vad som framkommit vid en kontroll av det elek-
troniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten 
som den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska 
ha enligt 31 §. 

Myndigheten ska även informera Inspektionen för vård och om-
sorg om den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården 
inte lämnar de uppgifter till myndigheten som föreskrivs i 31 §. 

 
34 § I 2 kap. 10 b § lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
finns bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska informera 
Läkemedelsverket om vad som framkommit vid en kontroll av det 
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elektroniska system för direktåtkomst och om en tillståndshavare 
inte lämnar vissa uppgifter som föreskrivs i den lagen. 

Avgifter 

35 § E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av den som har tillstånd 
att bedriva öppenvårdsapotek för att täcka kostnaderna för att föra 
den nationella läkemedelslistan. 

Bemyndigande 

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter som avses i 35 §. 
 
37 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare före-
skrifter om ordinationsorsak enligt 9 §. 
________________ 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
2. Genom lagen upphävs lagen (1996:1156) om receptregister 

och lagen (2005:258)om läkemedelsförteckning.   
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äkemedelslista. 

2.2 Förslag till förordning om nationell 
läkemedelslista 

Härigenom föreskrivs följande. 
 

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av  
– 36 § lagen (xxxx:xxx) om nationell läkemedelslista i fråga om 

2 §, och  
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §. 
 

2 § E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på 
de avgifter som avses i 35 § lagen (xxxx:xxxx) om nationell läke-
medelslista. 

 
3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om ordinationsorsak 
enligt 9 § lagen (xxxx:xxxx) om nationell läkemedelslista. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:625) om 

receptregister och förordningen (2009:626) om läkemedelsförteck-
ning.
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) 
om läkemedelskommittéer 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1996:1157) om läkemedels-
kommittéer ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 §1 

E-hälsomyndigheten ska till 
en läkemedelskommitté lämna 
uppgift om läkemedelsförskri-
vningar av personal vid vård-
inrättning inom kommitténs 
verksamhetsområde och som 
registrerats enligt lagen 
(1996:1156) om receptregister.  

E-hälsomyndigheten ska till 
en läkemedelskommitté lämna 
uppgift om läkemedelsförskri-
vningar av personal vid vård-
inrättning inom kommitténs 
verksamhetsområde och som 
registrerats enligt lagen 
(xxxx:xxxx) om nationell läke-
medelslista. 

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedels-
användningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de 
påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjuk-
vårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2013:1022. 
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2.4 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(2005:363) om läkemedelsregister hos 
Socialstyrelsen 

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2005:363) om läke-
medelsregister hos Socialstyrelsen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras: 

1. inköpsdag, vara, mängd, 
dosering, kostnad och kostnads-
reducering enligt lagen 
(2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m., 

2. patientens personnummer 
och folkbokföringsort, samt 

3. förskrivarens yrke, 
specialitet och arbetsplatskod. 

1. expedieringsdatum, 
expedierad vara, mängd och 
dosering, kostnad och kostnads-
reducering enligt lagen 
(2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m., 

2. patientens personnummer 
och folkbokföringsort, 

3. förskrivarens yrke, 
specialitet och arbetsplatskod, 
samt 

4. ordinationsorsak. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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2.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2006:196) om register över hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2006:196) om 
register över hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
5 §1 

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, 
behandlas endast för att 

1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal, 
2. lämna uppgifter till recept-

registret enligt lagen (1996:1156) 
om receptregister, 

2. lämna uppgifter till den 
nationella läkemedelslistan enligt 
lagen (xxxx:xxxx) om nationell 
läkemedelslista, 

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med 
det som föreskrivs i annan författning eller avtal, 

4. lämna uppgifter till E-
hälsomyndigheten för kontroll 
av identitet och behörighet i 
fråga om förskrivare av läke-
medel och kontroll av identitet i 
fråga om legitimerade sjuk-
sköterskor utan behörighet att 
förskriva läkemedel, i samband 
med myndighetens behandling 
av personuppgifter enligt lagen 
(2005:258) om läkemedels-
förteckning, 

4. lämna uppgifter till E-
hälsomyndigheten för kontroll 
av identitet och behörighet i 
fråga om förskrivare av läke-
medel och kontroll av identitet i 
fråga om legitimerade sjuk-
sköterskor utan behörighet att 
förskriva läkemedel, i samband 
med myndighetens behandling 
av personuppgifter enligt lagen 
om nationell läkemedelslista, 

5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av för-
skrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårds-
apotek av läkemedel och andra varor som förskrivits, 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2013:1037. 
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6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och 
behörighet i samband med tjänstetillsättning och under anställning 
eller uppdrag, och 

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och 
behörighet att utfärda intyg. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i patientdatalag 
(2008:355) 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 § patientdatalag (2008:355) 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
6 §1 

I 14 § lagen (1996:1156) om 
receptregister finns bestämmelser 
om att E-hälsomyndigheten ska 
lämna ut vissa uppgifter till 
landstingen om förskrivning av 
läkemedel och andra varor och 
att uppgifter om patientens 
identitet ska vara krypterade vid 
utlämnandet. 

I 21 § lagen (xxxx:xxxx) om 
nationell läkemedelslista finns 
bestämmelser om att E-hälso-
myndigheten ska lämna ut vissa 
uppgifter till landstingen om 
förskrivning av läkemedel och 
andra varor och att uppgifter 
om patientens identitet ska vara 
krypterade vid utlämnandet. 

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att 
röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det. 

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats 
inom hälso- och sjukvården och som landstingen ska sambearbeta 
med sådana uppgifter som avses i första stycket, ska vara kryp-
terade så att patientens identitet skyddas vid behandlingen. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2013:1024. 
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2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) 
om handel med läkemedel 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (2009:366) om handel 
med läkemedel ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
6 §1 

Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med 
läkemedel till konsument ska 

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under 
öppethållandet, 

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ända-
mål, 

3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga 
förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m., 

4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket, 
5. vid expediering av en för-

skrivning lämna de uppgifter 
som anges i 8 § lagen 
(1996:1156) om receptregister till 
E-hälsomyndigheten, 

5. vid expediering av en 
förskrivning lämna de uppgifter 
som anges i 9 § 6–10 lagen 
(xxxx:xxxx) om nationell läke-
medelslista till E-hälsomyndig-
heten, 

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direkt-
åtkomst till uppgifter hos E-hälsomyndigheten, 

7. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nöd-
vändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detalj-
handeln, 

8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och 
hanteringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten 
lämpligt egenkontrollprogram, 

9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om 
kontroll av narkotika, 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2015:334. 



Ds 2016:44 Författningsförslag 

33 

10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel 
och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m., 

11. tillhandahålla individuell och producentoberoende informa-
tion och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och 
egenvård till konsumenter samt se till att informationen och råd-
givningen endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för 
uppgiften, 

12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för 
öppenvårdsapotek väl synligt på apoteket, 

13. i de fall tillståndshavaren inte direkt kan tillhandahålla ett 
läkemedel eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om 
på vilket eller vilka öppenvårdsapotek läkemedlet eller varan finns 
för försäljning, och 

14. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § 
andra stycket läkemedelslagen (2015:315) på de humanläkemedel 
som tillståndshavaren hanterar. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.   
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2.8 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 6 § och 17 c § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

25 kap. 
6 § 

Sekretessen enligt 1–5 §§ 
gäller i förhållande till den vård- 
eller behandlingsbehövande själv 
för uppgift om hans eller hennes 
hälsotillstånd, om det med hän-
syn till ändamålet med vården 
eller behandlingen är av synner-
lig vikt att uppgiften inte lämnas 
till honom eller henne. 

Sekretessen enligt 1–5 och 
17 a §§ gäller i förhållande till 
den vård- eller behandlings-
behövande själv för uppgift om 
hans eller hennes hälsotillstånd, 
om det med hänsyn till ända-
målet med vården eller behand-
lingen är av synnerlig vikt att 
uppgiften inte lämnas till 
honom eller henne. 

 
17 c §2 

Sekretessen enligt 17 a § 
hindrar inte att uppgift i läke-
medelsförteckningen lämnas 
enligt lagen (2005:258) om läke-
medelsförteckning till en 
förskrivare av läkemedel eller till 
en legitimerad sjuksköterska 
utan behörighet att förskriva 
läkemedel. 

Sekretessen enligt 17 a och 
17 b §§ hindrar inte att uppgift i 
den nationella läkemedelslistan 
lämnas enligt lagen (xxxx:xxxx) 
om nationell läkemedelslista till 
förskrivare av läkemedel, 
legitimerad sjuksköterska utan 
behörighet att förskriva läke-
medel, farmaceut i hälso- och 
sjukvården eller till expedierande 
personal på öppenvårdsapotek. 

 
 

Sekretessen enligt 17 a och 
17 b §§ hindrar inte att uppgift 

Sekretessen enligt 17 a och 
17 b §§ hindrar inte att uppgift 

                                                                                                                                                          
2 Senaste lydelse 2016:528. 
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lämnas enligt lagen (1996:1156) 
om receptregister eller lagen 
(2016:526) om behandling av 
personuppgifter i ärenden om 
licens för läkemedel till öppen-
vårdsapotek, hälso- och sjuk-
vårdspersonal eller den som är 
behörig att förordna läkemedel. 

lämnas enligt lagen (2016:526) 
om behandling av personupp-
gifter i ärenden om licens för 
läkemedel till öppenvårds-
apotek, hälso- och sjukvårds-
personal eller den som är 
behörig att förordna läkemedel. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
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2.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:659) om handel med läkemedel 

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2009:659) om 
handel med läkemedel ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
11 §1 

För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 
2 kap. 6 § 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel, ska den 
som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 
2 kap. 1 § samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten 
om de läkemedel som sålts föregående månad. 

Uppgifterna ska innehålla information om 
1. läkemedlets namn, 
2. läkemedelsform, 
3. styrka, 
4. förpackningsstorlek, 
5. antalet sålda förpackningar, 
6. försäljningsdatum, 
7. försäljningspris samt i förekommande fall kostnadsreducering 

enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kost-
nadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168). 

Vid distansförsäljning ska, utöver de uppgifter som anges i 
andra stycket, kundens postnummer anges. 

De uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska redo-
visas per försäljningstransaktion separat för vart och ett av de 
öppenvårdsapotek för vilka tillstånd gäller. 

Andra och tredje styckena 
gäller inte för sådana uppgifter 
som redan lämnats till 
Apotekens Service Aktiebolag 
eller E-hälsomyndigheten i 
enlighet med lagen (1996:1156) 
om receptregister. 

Andra och tredje styckena 
gäller inte för sådana uppgifter 
som redan lämnats till 
Apotekens Service Aktiebolag 
eller E-hälsomyndigheten i 
enlighet med lagen (xxxx:xxxx) 
om nationell läkemedelslista. 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2016:855. 
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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2.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2013:1031) med instruktion för  
E-hälsomyndigheten 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2013:1031) med 
instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

Myndigheten ska särskilt 
1. ansvara för de register som 

anges i lagen (1996:1156) om 
receptregister och lagen 
(2005:258) om läkemedelsför-
teckning, 

1. ansvara för det register 
som anges i lagen (xxxx:xxxx) 
om nationell läkemedelslista, 

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att 
bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de 
förutsättningar för tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel, 

3. vid behov genomföra kon-
troller av det elektroniska 
system för direktåtkomst till 
uppgifter hos myndigheten som 
en tillståndshavare ska ha enligt 
2 kap. 6 § 6 lagen om handel 
med läkemedel, 

3. vid behov genomföra kon-
troller av det elektroniska 
system för direktåtkomst till 
uppgifter hos myndigheten som 
en tillståndshavare ska ha enligt 
2 kap. 6 § 6 lagen om handel 
med läkemedel samt som den 
som bedriver verksamhet inom 
hälso- och sjukvården ska ha 
enligt 31 § lagen om nationell 
läkemedelslista, 

4. förmedla ersättning från landstingen till öppenvårdsapoteken 
enligt vad som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedels-
förmåner m.m. och i smittskyddsförordningen (2004:255), 

5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedels-
statistik, 
                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2016:854. 
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6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik, 
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för 

djur, 
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över 

läkemedel samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i 
läkemedelsförmånerna, 

9. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och 
leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel, och 

10. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårds-
apoteken i syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedels-
recept. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 
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3 Bakgrund och disposition 

Bakgrund 

År 2011 fattade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) beslut om en nationell läkemedelsstrategi. Strategin syftar 
till att få till stånd en nationell kraftsamling kring prioriterade 
frågor inom läkemedelsområdet. Den vision som beskrivs i 
strategins handlingsplaner är rätt läkemedelsanvändning till nytta 
för patient och samhälle. Formuleringen har valts för att lyfta fram 
både den enskilda patientens och samhällets intressen av en ända-
målsenlig läkemedelsanvändning. Viktiga ledstjärnor i det arbete 
som görs inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin är 
hållbarhet, vård för jämlik hälsa och patientsäkerhet. Att ta fram en 
rikstäckande informationskälla som innehåller patienters samtliga 
läkemedelsordinationer har länge prioriterats högt av aktörerna på 
läkemedelsområdet, och därmed varit en aktivitet inom ramen för 
strategin ända sedan den lanserades. 

Som ett led i arbetet med att skapa tillgång till en så samlad bild 
som möjligt av en patients läkemedelsbehandling beslutade 
regeringen den 15 december 2011 att ge en särskild utredare 
uppdraget att lämna förslag på en mer sammanhållen och ändamåls-
enlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten (dir 2011:111). Utredningen antog 
namnet Utredningen om rätt information i vård och omsorg. I 
utredningens slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt 
tid (SOU 2014:23) föreslås bl.a. att uppgifter om ordinerade läke-
medel alltid ska få finnas tekniskt åtkomliga för en vårdgivare så att 
uppgifterna kan nås i de situationer det behövs för patientens vård. 
Betänkandet remissbehandlades och ett flertal remissinstanser med 
sjukvårdshuvudmännen i spetsen välkomnade utredningens förslag 
på grundläggande förändring av lagstiftningen inom informations-
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området, som de menade skulle öka möjligheterna att bedriva en 
säker vård och omsorg inom en rad områden. Den övergripande 
kritik som fördes fram från bl.a. Datainspektionen, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Justitiekanslern och Advokat-
samfundet var att utredningen inte gjort någon integritetsanalys 
eller proportionalitetsbedömning vid lagda förslag. 

I samband med att verksamheten i Apotekens Service AB fördes 
över till E-hälsomyndigheten såg regeringen ett behov av att 
analysera statens roll i arbetet med framtagningen av en gemensam 
läkemedelslista. Regeringen beslutade bl.a. mot den bakgrunden att 
i december 2013 tillsätta en utredning med uppdrag att se över 
ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhanda-
hållande och utformning av it-stöd för personal, vård- och om-
sorgsgivare och andra aktörer inom hälso- och sjukvård och social-
tjänsten (dir. 2013:125). Utredningen skulle bland annat undersöka 
behovet av en bättre hantering av informationen i hela ordina-
tionskedjan. Utredningen, som antog namnet E-hälsokommittén, 
lämnade i mars 2015 betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 
2015:32). En genomgång av de olika remissyttrandena visar att 
många remissinstanser, framför allt inom hälso- och sjukvården, 
var positiva till förslaget med en gemensam läkemedelslista. Andra 
aktörer ansåg att förslagen i betänkandet behöver utredas och 
omarbetas medan vissa remissinstanser, t.ex. Datainspektionen och 
Riksdagens ombudsmän, avstyrkte förslaget med motivering att det 
inte tagits tillräcklig hänsyn till de effekter förslagen skulle ha på 
den personliga integriteten. 

Avsikten i denna promemoria är att utifrån de förslag om en 
gemensam läkemedelslista som lämnades i E-hälsokommitténs 
betänkande och med beaktande av tillhörande remissynpunkter 
lämna ett omarbetat förslag som tillgodoser både behovet av 
information om en patients läkemedel och behovet av ett godtag-
bart integritetsskydd för honom eller henne. Övriga frågor som 
behandlas i Nästa fas i e-hälsoarbetet och Rätt information på rätt 
plats i rätt tid tas inte upp i denna promemoria.   
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Disposition 

Efter en sammanfattning av promemorians huvudsakliga innehåll 
lämnas i kapitel 2 ett förslag om en lag om nationell läkemedelslista 
och en förordning om nationell läkemedelslista. Här redogörs 
också för konsekvensändringar i andra lagar och förordningar. 
Föreliggande beskrivning av promemorians bakgrund och disposi-
tion utgör kapitel 3. 

Kapitlen 4 till 6 syftar till att beskriva behovet av en gemensam 
källa för patientens läkemedelsinformation. Kapitel 4 innehåller en 
nulägesbeskrivning av läkemedelsprocessen, där ordination, för-
skrivning och hantering av läkemedel samt uppföljning av läke-
medelsordinationer är de viktigaste delprocesserna. I kapitlet 
lämnas en allmän redogörelse för dagens bestämmelser inom 
området, vilka som är de centrala aktörerna i läkemedelsprocessen 
samt vilka informationskällor som de har till sitt förfogande 
avseende patientens läkemedelsbehandling. Kapitel 5 innehåller en 
kartläggning av det informationsbehov som olika aktörer har för 
att kunna fullgöra sina uppgifter i läkemedelsprocessen samt vilken 
information de faktiskt har åtkomst till. I kapitel 6 redovisas på 
aggregerad nivå vilka medicinska, ekonomiska och andra konse-
kvenser informationsbristen har enligt bl.a. studier och myndig-
hetsrapporter. 

Kapitel 7 innehåller en beskrivning av den rättsliga regleringen 
av personuppgiftsbehandling rörande läkemedel till människa. I 
kapitlet redovisas vilka författningar som styr personuppgifts-
behandling i samband med bl.a. ordination, förordnande och 
hantering av läkemedel. Huvudsyftet med kapitlet är att redogöra 
för bestämmelser som behöver beaktas vid framtagandet av en 
gemensam källa för patientens läkemedelsbehandling. 

I kapitel 8 redovisas tidigare förslag om en samlad läkemedels-
lista i Sverige och en bedömning görs av vilka för- och nackdelar 
dessa förslag hade. Här omnämns bland annat arbetet med en 
nationell ordinationsdatabas och redogörs för ovan nämnda utred-
ningar och remissyttranden. När det gäller utländska initiativ redo-
visas det danska arbetet med Fælles Medicinkort översiktligt. Ett 
resonemang förs också kring vilka utvecklingsmöjligheter som 
finns inom ramen för sammanhållen journalföring och vilka frågor 
som behöver lösas på annat sätt. 
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Kapitel 9 innehåller förslag till ett nytt personregister, den 
nationella läkemedelslistan. Registret föreslås ersätta två befintliga 
register: receptregistret och läkemedelsförteckningen. I kapitlet 
beskrivs bl.a. vilka uppgifter som får finnas i det nya registret, för 
vilka ändamål informationen ska få behandlas och vilka aktörer som 
kan få direktåtkomst till informationen. De förslag som lämnas i 
kapitel 9 utgår ifrån de behovsanalyser som behandlas i kapitlen 5 
och 6 samt integritetsanalyser utifrån den rättsliga reglering som 
behandlas i kapitel 7. Framtagningen av registret föreslås vara en 
del av en mer omfattande förändring i ordinationsprocessen som 
syftar till att dels öka patientsäkerheten, dels effektivisera arbets-
moment i samband med ordination och förskrivning av läkemedel. 
I kapitlet redogörs därför också för hur det nya informationsflödet 
föreslås se ut samt förutsättningarna för att den nationella läke-
medelslistan ska fungera optimalt och skapa maximal nytta för 
samtliga aktörer. 

I kapitel 10 nämns hur det nya registret skulle kunna utvecklas i 
framtiden. Ett antal informationsmängder har identifierats som, 
om de är tillräckligt strukturerade, ytterligare kan öka nyttan av 
den nationella läkemedelslistan. Detta förutsätter att nödvändiga 
behovs- och konsekvensanalyser görs på samma sätt som i denna 
promemoria. Kostnader, konsekvenser och ikraftträdande tas upp i 
kapitel 11. Kapitel 12 innehåller en definitionskatalog med ofta 
använda termer. Promemorian avslutas i kapitel 13 med författ-
ningskommentarer till de förslag till lag och förordning som 
lämnas i kapitel 2. 
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4 Läkemedelsprocessen: en 
introduktion 

För att kunna analysera och värdera informationsbehovet av de 
aktörer som är involverade i en patients läkemedelsbehandling är 
det nödvändigt att först kortfattat beskriva hur ett antal centrala 
processer ser ut inom läkemedelsområdet samt förklara det regel-
verk som styr behandling med läkemedel. Läkemedelsbehandling är 
en av flera behandlingsformer som finns inom hälso- och sjuk-
vården. I den processmodell för hälso- och sjukvården som Social-
styrelsen har tagit fram inom ramen för arbetet med den nationella 
informationsstrukturen1 beskrivs sex steg som alla personer som 
får vård går igenom, oberoende av behandlingsform och organisa-
toriska gränser. Det handlar om att hälso- och sjukvården tar emot 
patientens vårdbegäran, bedömer behovet av en eventuell utred-
ning, genomför utredningen, bedömer behovet av eventuella åt-
gärder, vidtar en eller flera åtgärdar och slutligen följer upp åt-
gärderna. Frågan om en patient behöver läkemedelsbehandling 
avgörs först efter det fjärde steget, då en bedömning görs om 
patienten är i behov av en eller flera hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

I och med att det ständigt tillkommer nya läkemedel och till-
hörande diagnostik har läkemedelsbehandling blivit en allt vanligare 
åtgärd inom hälso- och sjukvården. I betänkandet ”Nästa fas i e-
hälsoarbetet”(SOU 2015:32) används det övergripande begreppet 
läkemedelsprocessen för att beskriva samtliga de aktiviteter som 
sker från att en patient bedöms vara i behov av läkemedels-
                                                                                                                                                          
1 Den nationella informationsstrukturen (NI) ingår i en nationell strategi att genom 
nationella överenskommelser och krav skapa förutsättningar för tillgänglig och säker digital 
informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Social-
styrelsen har i uppdrag från regeringen att vidareutveckla och kvalitetssäkra NI så att den 
stödjer olika processer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig 
dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
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behandling till dess att denna behandling följs upp eller avslutas. 
Läkemedelsprocessen sammanfaller i stora drag med de två sista 
stegen i Socialstyrelsens processmodell och kan i sin tur delas upp i 
tre olika delprocesser: läkemedelsordination, läkemedelshantering 
och uppföljning av enskilda ordinationer eller av patientens 
samlade läkemedelsanvändning. I detta kapitel förklaras utifrån 
gällande regelverk vilka uppgifter som ingår i de olika processerna, 
vilka aktörer som är involverade och vilka informationskällor som 
finns att tillgå. 

4.1 Övergripande bestämmelser 

Det finns lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
direkt eller indirekt reglerar ordination och hantering av läkemedel 
samt uppföljning av pågående läkemedelsordinationer. Bland de 
bestämmelser som är av mer allmän karaktär och som ligger till 
grund för all hälso- och sjukvård kan nämnas att legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och om-
sorgsfull vård som uppfyller dessa krav. Detta ansvar betonas ytter-
ligare i läkemedelslagen (2015:315). Den som förordnar eller 
lämnar ut läkemedel ska särskilt iaktta kraven på sakkunnig och 
omsorgsfull vård samt på upplysning till och samråd med patienten 
eller företrädare för denne. En annan generell princip som ska 
beaktas framgår av 2 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), 3 § tandvårdslagen (1985:125) och 5 kap. 1 § patient-
lagen (2014:821). Enligt dessa bestämmelser ska den vård och 
behandling som en patient får 1. bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet, och 2. så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Ytterligare en 
övergripande bestämmelse som har bäring på läkemedelsprocessen 
är att hälso- och sjukvården ska tillgodose patientens behov av 
kontinuitet och säkerhet i vården, även den i 2 § första stycket 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Bland de myndighetsföreskrifterna som aktörer i läkemedels-
processen ska förhålla sig till är Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och 
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sjukvården särskilt viktiga. Dessa föreskrifter togs till stor del fram 
i slutet av 90-talet, då många vårdsystem fortfarande var pappers-
baserade och antalet vårdgivare betydligt färre än idag. För att göra 
föreskrifterna modernare och mer ändamålsenliga avser Social-
styrelsen att fatta beslut om nya föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Ett 
förslag remitterades sommaren 2016 och målsättningen är att dessa 
ska beslutas 2017. Då syftet med förslagen i denna promemoria är 
att göra olika processer kring ordination och hantering av läke-
medel säkrare utifrån dagens förutsättningar, precis som tanken är 
med att ta fram nya föreskrifter inom området, finns ett flertal 
hänvisningar till de bestämmelser som har föreslagits i den version 
som skickats på remiss i juni 2016, vid sidan om hänvisningar till de 
idag gällande föreskrifterna. 

Andra föreskrifter av betydelse för läkemedelsprocessen är 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förord-
nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, även kallat 
för receptföreskrifterna. Även Socialstyrelsens föreskrifter 
(2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården är viktiga i sammanhanget. Den 1 mars 2017 kommer 
dessa föreskrifter att ersättas med föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av person-
uppgifter i hälso- och sjukvården. 

4.1.1 Behörighet att ordinera och förskriva läkemedel 

Behörigheten att ordinera och förskriva läkemedel styrs i grunden 
av den s.k. förskrivningsrätten, som bl.a. innefattar rätten att ut-
färda recept som avser läkemedel för behandling av människor. 
Termerna ordination och förskrivning används ofta som syno-
nymer, men har i själva verket olika innebörd. Vem som har rätt att 
förskriva läkemedel regleras av Läkemedelsverket. Vem som har 
rätt att ordinera läkemedel framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. 
Enligt Socialstyrelsens termbank är en ordination ett beslut av 
behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en 
patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd. En 
läkemedelsordination definieras således som en ordination som 
avser läkemedelsbehandling. Med förskrivning avses utfärdande av 
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recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning (jfr 1 kap. 7 § 
HSLF-FS 2016:34 och 7-8 §§ förordningen om läkemedels-
förmåner m.m.). En förskrivning kan därmed betraktas som en 
auktorisering av en läkemedelsordination när avsikten är att läke-
medlet (eller en läkemedelsnära vara) ska expedieras på öppen-
vårdsapotek. 

Om det är hälso- och sjukvårdspersonal som ska ge ett läke-
medel till patienten, oavsett om läkemedlet direkt ska tillföras 
kroppen (t.ex. med hjälp en injektion) eller lämnas över till 
patienten, behöver personalen få en instruktion av den som har 
ordinerat läkemedlet. Det finns ingen gängse beteckning för detta 
steg, som motsvarar förskrivning av läkemedel som ska hämtas ut 
på öppenvårdsapotek. Syftet är även här att auktorisera en läke-
medelsordination, den här gången för att den på ett patientsäkert 
sätt ska kunna verkställas av berörd hälso- och sjukvårdspersonal. 
Tidigare har orden ordination och ordinera ofta använts för alla 
situationer då ett läkemedel ska nå patienten utan att det förskrivs, 
dvs. utan att det först ska hämtas ut på öppenvårdsapotek. Detta är 
alltså inte korrekt utan ordet ordination har en mer generisk 
betydelse som det första steget i det som kan kallas för ordina-
tionsprocessen (se avsnitt 4.2). 

Av 3 kap. 1 SOSFS 2000:1 får det anses framgå att den som har 
rätt att förordna ett läkemedel enligt Läkemedelsverkets före-
skrifter också har rätt att ordinera läkemedel. I Socialstyrelsens 
förslag till nya föreskrifter om ordination och hantering av läke-
medel i hälso- och sjukvården, som externremitterades i juni 2016, 
förtydligas att rätten att ordinera läkemedel är kopplad till rätten 
att förordna. Förordnande är ett samlingsbegrepp för både för-
skrivning av läkemedel på recept och rätten att utfärda rekvisitioner 
av läkemedel. Idag har fem av 21 legitimerade yrkesgrupper som 
finns inom hälso- och sjukvården rätten att förordna läkemedel: 
läkare, tandläkare, tandhygienister samt sjuksköterskor och barn-
morskor som genomgått fortbildning och uppfyller de krav som 
Socialstyrelsen föreskriver. Bestämmelser om rätten att förordna 
samt i vilka fall förordnanderätten är begränsad till vissa i före-
skrifterna angivna läkemedel finns i 2 kap. LHLF-FS 2016:34. För-
ordnanderätten för tandläkare, tandhygienister, sjuksköterskor och 
barnmorskor är alltid begränsad. 
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Tandläkare får förskriva läkemedel för behandling och före-
byggande av sjukdomar i eller på tänderna eller på angränsande väv-
nader. För receptbelagda läkemedel är förskrivningsrätten till 
patient begränsad till läkemedel som ska appliceras lokalt i mun-
hålan och på angränsande vävnader och läkemedel för behandling 
och förebyggande behandling av sjukdomar i eller på tänderna eller 
på angränsande områden. Förskrivningsrätten för tandläkare om-
fattar de läkemedelsgrupper som anges i bilaga 1 till HSLF-FS 
2016:34. Endast receptfria läkemedel och läkemedel för lokal 
användning får förskrivas för mer än en expediering. Tandläkare får 
även förskriva och rekvirera teknisk sprit. Tandläkare med 
specialistkompetens i oral kirurgi (käkkirurgi) får förskriva läke-
medel till människa i den omfattning som krävs för diagnostik och 
behandling av sjukdomar, skador och defekter i käke och munhåla 
samt omgivande vävnader. 

Legitimerade tandhygienister har rätt att förskriva läkemedel 
som anges i bilaga 2 i HSLF-FS 2016:34. Förskrivningsrätten är 
begränsad till odontologiska indikationer och rekvisitionsrätten 
avser även lokalanestetika. Till praktiken får tandhygienister dess-
utom rekvirera denaturerad teknisk sprit. 

Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läke-
medel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om 
kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. 
Läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor är begränsade till 
de som nämns i en bilaga till samma föreskrift. För att få förskriv-
ningsrätt krävs att utbildningskraven uppfyllts och att sjuksköter-
skan tjänstgör inom landstingets eller kommunens primärvård eller 
hemsjukvård. Barnmorskor i offentlig eller enskild verksamhet, 
som genomgått fortbildning och uppfyller de krav som Social-
styrelsen föreskriver, har rätt att förskriva läkemedel enligt bilaga 3 
till HSLF-FS 2016:34. 

Optiker som uppfyller av Socialstyrelsen fastställda krav på 
utbildning och övriga villkor är från och med 1 september 2016 
behöriga att rekvirera läkemedel för användning på människa. De 
har inte behörighet att utfärda recept. 

Det finns vissa läkemedel som endast får lämnas ut från öppen-
vårdsapotek om de förordnats av förskrivare med specialistbehörig-
het eller som fått en dispens att förordna läkemedlet. Sådana 
bestämmelser finns om narkotikaklassade läkemedel för behandling 
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av ADHD hos barn och ungdomar (LVFS 2002:7), narkotiska 
läkemedel för behandling av opioidberoende (LVFS 2004:15), läke-
medel som innehåller mifepriston (LVFS 1992:4) samt läkemedel 
som innehåller isotretinoin (LVFS 2013:9). 

4.2 Ordinationsprocessen 

4.2.1 Ordination av läkemedel 

Det som i denna promemoria kallas för ordinationsprocessen 
består av flera olika moment. Processen inleds med att yrkes-
grupper inom hälso- och sjukvården som har förskrivningsrätt (och 
som framöver även kommer att kallas för ordinatörer2) fattar 
beslut om att ordinera en läkemedelsbehandling, en 
läkemedelsordination. Läkemedelsordinationer kan gälla beslut om 
att påbörja en läkemedelsbehandling (dvs. insättning av ett 
läkemedel), ändra eller förlänga en pågående läkemedelsbehandling 
samt avsluta en läkemedelsbehandling (då ett tidigare ordinerat 
läkemedel sätts ut). Även beslutet att inte ändra en pågående 
läkemedelsbehandling – utifrån bedömningen att läkemedlet 
fungerar som det var tänkt – kan betraktas som en 
läkemedelsordination. Inom hälso- och sjukvården betecknas ett 
sådant beslut ofta bekräftande ordination. 

Samtliga läkemedelsordinationer ska föregås av en lämplighets-
bedömning. Vikten av en sådan bedömning har förtydligats i 
remissversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ordination och hantering av läkemedel inom hälso- och sjuk-
vården från juni 2016. Enligt den nu föreslagna skrivningen ska den 
som ordinerar läkemedel särskilt göra en lämplighetsbedömning 
med hänsyn till patientens hälsotillstånd, ålder, kön, övriga läke-
medelsanvändning, pågående behandling och utredning, överkäns-
lighet mot läkemedel och eventuell graviditet eller amning. Vid be-
dömningen ska även läkemedlets kontraindikationer och eventuella 
andra viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen beaktas. 

                                                                                                                                                          
2 Enligt Socialstyrelsens termbank är definitionen av en ordinatör: person behörig att 
ordinera hälso- och sjukvårdsåtgärd (senast beslutad 2013). I denna departements-
promemoria används orden ”ordination” och ”ordinatör” endast i läkemedelssammanhang. 
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4.2.2 Dokumentation av en läkemedelsordination 

Enligt remissversionen av Socialstyrelsens förslag på nya före-
skrifter och allmänna råd från juni 2016 ska följande uppgifter om 
en läkemedelsordination dokumenteras i patientjournalen: läke-
medelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, läkemedlets 
styrka, dosering, administreringssätt, administreringstillfällen, läke-
medelsbehandlingens längd, ordinationsorsak, när och hur läke-
medelsbehandlingen ska avslutas eller följas upp och sådana övriga 
uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet. Kravet 
på dokumentation av de fyra sistnämnda uppgifterna är nytt jäm-
fört med det som står i 3 kap. 7 § i de gällande föreskrifterna 
(SOSFS 2000:1). Enligt idag gällande föreskrifter är det inte heller 
möjligt att ordinera generiskt, dvs. på substansnamn i stället för på 
handelsnamn (vara), vilket föreslås bli tillåtet i remissversionen av 
Socialstyrelsens nya föreskrifter inom området. 

Om doseringen anges som en vidbehovsordination ska även 
uppgiften om maxdos per dygn dokumenteras. Ett exempel på en 
uppgift som kan behöva journalföras utöver de uppgifter som 
explicit nämns i de befintliga föreskrifterna samt i remissversionen 
av de nya föreskrifterna är behandlingsmål (t.ex. uttryckt i Hba1C 
för halten blodglukos eller mmol/l för halten kolesterol). Huruvida 
det är aktuellt att dokumentera behandlingsmål beror på typ av 
läkemedelsordination. När ett läkemedel ska hanteras av hälso- och 
sjukvårdspersonal kan även andra uppgifter behöva läggas till, t.ex. 
en instruktion för spädning av ett läkemedel eller en anvisning om 
att administreringen ska ske med sond. 

Det finns ett flertal uppgifter med mer indirekt koppling till en 
läkemedelsordination som också behöver finnas i patientjournalen, 
t.ex. patientens aktuella hälsotillstånd och medicinska bedöm-
ningar, resultatet av utredande och behandlande åtgärder, 
patientens önskemål om vård och behandling etc. Det blir allt 
vanligare att läkemedel tas fram för att ges till små och väl-
definierade patientgrupper, t.ex. med särskilda genetiska förutsätt-
ningar. På grund av denna utveckling ökar vikten av att information 
som ligger till grund för beslutet att exempelvis sätta in ett läke-
medel är länkad på ett logiskt sätt till dokumentation om själva 
ordinationen. Samtliga de uppgifter som på en mer övergripande 
nivå ska dokumenteras i en patientjournal, dvs. inte endast i sam-
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band med en läkemedelsordination, nämns i 3 kap. 6–7 §§ i Social-
styrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14)om informationshantering 
och journalföring i hälso- och sjukvården. Motsvarande bestämmel-
ser finns i 5 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av person-
uppgifter i hälso- och sjukvården, som träder i kraft den 1 mars 
2017. 

4.2.3 Auktorisering av en läkemedelsordination 

Som nämndes i avsnitt 4.1.1. behöver ordinatören, efter att ha 
fattat ett beslut om patientens läkemedelsbehandling, antingen 
skapa ett underlag för expediering av ett läkemedel på öppenvårds-
apotek (genom att förskriva läkemedlet, dvs. utfärda ett recept som 
möjliggör utlämnade till patient) eller för hantering av hälso- och 
hälso- och sjukvårdspersonal, om läkemedlet ska tillhandahållas av 
vården. På motsvarande sätt som apoteken behöver ett recept bör 
hälso- och sjukvårdspersonal få en instruktion om läkemedelsordi-
nationen ska kunna verkställas. I och med att ett sådant underlag 
skapas och signeras kan ordinationen betraktas som auktoriserad. 

Underlag för expediering av receptförskrivna läkemedel 

I många patientjournaler sker dokumentationen av läkemedels-
ordinationen och skapandet av ett underlag för expediering av 
receptförskrivna läkemedel på öppenvårdsapotek i ett och samma 
steg. Om ordinatören har bestämt sig för att det ordinerade läke-
medlet ska hämtas på öppenvårdsapotek – av patienten själv eller av 
ett ombud till patienten – utfärdar han eller hon vanligtvis ett e-
recept genom användning av patientjournalens förskrivarstöd. 
Första steget i skapandet av ett recept är att ordinatören väljer en 
läkemedelprodukt från E-hälsomyndighetens varuregister 
(VARA). I förskrivarstödet kan också rekommendationer från det 
aktuella landstingets läkemedelskommitté visas. I samband med att 
e-receptet skapas dokumenteras läkemedelsordinationen i den 
lokala läkemedelslistan. En läkemedelslista definieras i remiss-
versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel (juni 2016) som en ”lista 
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med uppgifter om läkemedelsordinationer som avser en patient.” I 
detta sammanhang bör särskilt uppmärksammas att listan hör till 
en patientjournal och att den således är en journalhandling. Det går 
oftast också att dokumentera läkemedelsordinationen först (i läke-
medelslistan), dvs. innan ordinatören använder förskrivarstödet i 
en läkemedelsmodul för att skapa ett recept. 

I motsats till de förskrivarstöd som har integrerats i patient-
journalerna och som möjliggör samtidig dokumentation av läke-
medelsordinationen i den lokala läkemedelslistan finns ingen mot-
svarande lösning för förskrivningsverktyget Pascal. Verktyget 
används för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror 
för patienter som får sina mediciner fördelade i färdigförpackade 
påsar (dosdispensering). Dessa patienter är ofta äldre personer och 
har omfattande medicinering. Dosdispensering kan även erbjudas 
yngre personer med praktiska eller kognitiva svårigheter att hantera 
läkemedel. För att behöriga ordinatörer ska kunna förskriva läke-
medel till dessa patienter behöver de i regel gå ut ur patient-
journalen och logga in i Pascal. Långt ifrån alla som förskriver dos-
dispenserade läkemedel dokumenterar sedan den läkemedelsordi-
nation som låg till grund för förskrivningen i patientjournalen. 
Lokala läkemedelslistor är därför ofta inte är uppdaterade när det 
gäller patienter som har dosdispenserade läkemedel. 

För att en förskrivning ska bli giltig, oavsett om det handlar om 
läkemedel i helförpackning eller dosdispenserade läkemedel, 
behöver två typer av information finnas med på receptet: 1. mer-
parten av de medicinska uppgifter som enligt Socialstyrelsens före-
skrifter ska dokumenteras i samband med en läkemedelsordination 
och 2. förskrivningsrelaterade uppgifter som är kopplade till för-
månssystemet eller till förskrivaren, t.ex. antal expedieringar eller 
förskrivarkod. Exakt vilken information som ska finnas på ett 
recept (oavsett om det är ett elektroniskt recept eller t.ex. ett 
pappersrecept) framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-
FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och 
teknisk sprit. När ett e-recept genereras i en förskrivningsmodul 
och skickas till E-hälsomyndigheten förs information över till 
receptregistret i enlighet med det nationella e-receptformatet 
(NEF). Överföring av information om förskrivning till patienter 
med dosdispenserade läkemedel som görs i Pascal sker i ett format 
som kallas för ordinationsregistergränssnitt (ORG). Efter över-
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föring till receptregistret skickas en kvittens tillbaka till patient-
journalen eller via Pascal om att receptet är mottaget eller avvisat. 
Samtliga elektroniska recept förs in i receptregistret. 

Underlag för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården 

Även läkemedelsordinationer som avser läkemedel som ska han-
teras av hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. på sjukhus, dokumen-
teras i regel i en lokal läkemedelslista som ingår i journalen. Förr i 
tiden gick särskilda läkemedelslistor i slutenvården ofta under 
benämningen ordinationslistor, men det blir allt vanligare med den 
mer generella beteckningen läkemedelslista. 

Enligt en ny bestämmelse i remissversionen av Socialstyrelsens 
föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel från juni 
2016 ska vårdgivaren säkerställa att den hälso- och sjukvårds-
personal som i ett senare skede iordningställer och administrerar 
eller överlämnar läkemedlet till patienten har tillgång till uppgifter 
om den dokumenterade läkemedelsordinationen samt om vem som 
har ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen. Upp-
gifterna ska också finnas samlade, dvs. att de inte får vara utspridda 
på olika platser i patientjournalen. 

4.3 Läkemedelshanteringsprocessen 

4.3.1 Utlämnande av läkemedel 

Läkemedelhanteringsprocessen består av tre steg varav utlämnande 
av läkemedel är det första. Efter det kommer iordningställande av 
ett läkemedel (avsnitt 4.3.2) och administrering eller överlämnande 
av ett läkemedel (avsnitt 4.3.3). Som framgår av ordet hantering 
kännetecknas den här delen av läkemedelsprocessen av att läke-
medlet i fysisk form når patienten eller den hälso- och sjukvårds-
personal som ska administrera eller överlämna läkemedlet till 
patienten. När ett läkemedel lämnas ut till patienter eller till vården 
kan det avse ett antal olika situationer. 
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Utlämnande av ett receptförskrivet läkemedel från öppenvårdsapotek 
till patient 

När ett receptförskrivet läkemedel lämnas ut från ett öppenvårds-
apotek till en patient är det alltid en farmaceut som ansvarar för att 
det förskrivna läkemedlet färdigställs innan ett utlämnande till 
patient kan ske. Med begreppet färdigställande avses både en för-
fattningsmässig, farmakologisk kontroll och en teknisk kontroll av 
läkemedlet (se även nästa kapitel). 

Utlämnande av rekvisitionsläkemedel från öppenvårdsapotek till 
vården 

När ett läkemedel ska administreras eller överlämnas av hälso- och 
sjukvårdspersonal på exempelvis vårdcentraler eller särskilda 
boenden behöver det ha skett en beställning av läkemedlet från 
öppenvårdsapotek. Den här typen av läkemedel kallas för rekvisi-
tionsläkemedel, dvs. läkemedel som rekvireras (beställs). Regel-
verket när det gäller vem som är behörig att beställa läkemedel från 
ett öppenvårdsapotek och ramarna för detta regleras i Läkemedels-
verkets receptförskrifter (HSLF-FS 2016:34). 

Utlämnande av rekvisitionsläkemedel från sjukhusapotek till vården 

Läkemedel som ska iordningställas och administreras på sjukhus 
eller inom den sjukhusanknutna vården rekvireras från sjukhus-
apotek, som måste finnas enligt lagen om läkemedel och det regel-
verk som finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (2012:8)om sjuk-
husens läkemedelsförsörjning. Rekvisition av läkemedel görs till 
stor del på aggregerad nivå, vilket innebär att det finns logistik-
funktioner som håller reda på vilka läkemedel som går åt och som 
säkerställer att ofta använda läkemedel hela tiden finns tillgängliga. 
Vem som ansvarar för hur läkemedel ska rekvireras bestäms av 
rutiner för ordination och hantering av läkemedel som ska finnas 
hos varje vårdgivare. Ordinatören själv kan bli mer aktivt in-
volverad i ordinationsprocessen om patienten behöver ett läke-
medel som särskilt ska rekvireras till honom eller henne, en s.k. 
rekvisition till namngiven person. Sådana läkemedel kan även 
rekvireras från öppenvårdsapotek. 



Läkemedelsprocessen: en introduktion Ds 2016:44 

56 

4.3.2 Iordningställande av ett läkemedel 

Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, receptarier eller apotekare är 
behöriga att iordningställa ett läkemedel inom hälso- och sjuk-
vården. Iordningställande betyder färdigställande av ett läkemedel 
för administrering. Detta kan innebära olika saker, t.ex. att ta ut en 
tablett ur en blisterförpackning och lägga den i en kopp, att göra en 
spädning, att förbereda en injektion etc. Det finns även ett antal 
andra legitimerade yrkesgrupper som idag iordningställa ett läke-
medel inom ramen för sina respektive kompetensområden. 

När en patient eller ett ombud till patienten har hämtat ut ett 
läkemedel från öppenvårdsapotek är det ofta patienten själv eller en 
närstående som iordningställer läkemedlet. Rutiner för iordning-
ställande av receptförskrivna läkemedel är förhållandevis enkla. 

4.3.3 Administrering eller överlämnande av ett läkemedel 

Huvudregeln är att den hälso- och sjukvårdspersonal som har iord-
ningställt ett läkemedel själv ska administrera det. Under vissa för-
utsättningar får avvikas från denna princip, men ett iordningställt 
läkemedel ska i så fall alltid vara märkt för att minimera risken för 
förväxlingar eller andra läkemedelsfel. 

En nyhet i remissversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel från juni 
2016 är att en ansvarssituation nämns som inte finns i Social-
styrelsens nu gällande föreskrifter (SOSFS 2000:1), nämligen 
överlämnande av läkemedel. Medan administrering av ett läkemedel 
innebär att läkemedlet tillförs kroppen på ett sätt som gör att 
hälso- och sjukvårdspersonal kan konstatera att patienten har fått i 
sig läkemedlet, betyder överlämnande att läkemedlet lämnas över 
till patienten själv eller till en tredje person som administrerar 
läkemedlet. Denna distinktion har bl.a. gjort det möjligt att föreslå 
en utökad behörighet för apotekare och receptarier i vården, från 
att endast få iordningställa till att även få överlämna läkemedel. 

När det gäller receptförskrivna läkemedel är det oftast patienten 
själv eller en nära anhörig som ser till att patienten får i sig det 
ordinerade läkemedlet. Följsamheten till läkemedelsordinationen 
kan variera beroende på t.ex. typ av sjukdom, patientgrupp och 
ålder. 
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4.4 Uppföljning av läkemedelsordinationer 

4.4.1 Uppföljning av enskilda ordinationer 

I dagens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i 
hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) finns inga tydliga 
bestämmelser om uppföljning av enskilda läkemedelsordinationer. 
Det kan tyckas att de övergripande bestämmelserna i patientsäker-
hetslagen (2010:659), läkemedelslagen (1992:859) och hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), som nämndes i avsnitt 4.1, är 
formulerade på ett sådant sätt att det borde vara självklart att 
behörig hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar för en patients 
läkemedelsordinationer också efter själva ordinationsögonblicket. 
En studie från 2009 gjord vid Karolinska Institutet visar emellertid 
att så inte alltid är fallet3. Enligt denna studie finns en stor spännvid 
i hur läkare ser på ansvaret för förskrivning av läkemedel. En del 
läkare anser att läkaren och patienten har ett delat ansvar och att 
ansvaret endast gäller egna ordinationer; andra menar att läkaren 
har ett självklart ansvar för alla läkemedel som en patient har fått 
ordinerat, oavsett vem som är ordinatören. 

Med anledning av att det finns olika perspektiv på ordinatörens 
ansvar för tidigare ordinerade läkemedel lades det till en ny 
bestämmelse i remissversionen av Socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd för ordination och hantering av läkemedel i hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonal som ordinerar ett läke-
medel ska bestämma ett datum för när den ordinerade läkemedels-
behandlingen ska avsluta eller bestämma tidpunkten för ett 
ställningstagande till eventuell fortsättning av behandlingen. 
Bestämmelsen ansluter till innehållet av den skrift som Sveriges 
läkarförbund och LOK (Nätverket för Sveriges läkemedels-
kommittéer) tog fram 2014 avseende ansvar för patientens 
ordinerade läkemedel4. I skriften nämns bl.a. att den som ordinerar 
en viss behandling har det fulla ansvaret för att läkemedels-
behandling följs upp, antingen själv eller genom att se till att en 
annan ordinatör med rätt behörighet gör detta. 
                                                                                                                                                          
3 Rahmner PB, Gustafsson LL, Holmstrom I m.fl.(2010), Whose job is it anyway? Swedish 
general practitioners’ perception of their responsibility for the patient’s drug list. Ann Fam 
Med 2010;8(1): 40-6. 
4 Sveriges läkarförbund och LOK, Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (2014) 
Ansvar för patientens ordinerade läkemedel – läkemedelslista, februari 2014. 
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4.4.2 Uppföljning av en patients samtliga 
läkemedelsordinationer 

Under 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att göra en revidering av 
myndighetens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshan-
tering i hälso- och sjukvården (2000:1) genom att lägga till ett 
kapitel om läkemedelsgenomgångar för äldre med flera läkemedel. 
Socialstyrelsens ändringsförfattning (SOSFS 2012:9) beslutades i 
juni 2012 och trädde i kraft i september samma år. 

Enligt de nya bestämmelserna ska en enkel läkemedelsgenom-
gång erbjudas samtliga patienter som är 75 år och äldre med minst 
fem läkemedel vid besök hos läkare i öppen vård, inskrivning i 
sluten vård, påbörjad hemsjukvård samt vid inflyttning i särskilt 
boende. En läkare ska ansvara för läkemedelsgenomgången. och vid 
behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal. Vid en enkel läkemedels-
genomgång ska kartläggning ske av ordinerade läkemedel och de 
läkemedel som patienten använder. Uppgifter kan hämtas från 
journalhandlingar och läkemedelsförteckningen. Läkaren ska 
bedöma om läkemedelslistan i journalen är korrekt samt om läke-
medelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Patienten ska få 
information om sina läkemedelsrelaterade problem. Detta ska 
också dokumenteras i journalen. Den förenklade läkemedels-
genomgången ska följas upp. 

Om läkemedelsrelaterade problem kvarstår, ska patienten 
erbjudas fördjupad läkemedelsgenomgång. När det är aktuellt med 
en sådan genomgång ska läkaren också kontrollera indikationen, 
värdera effekten, bedöma doseringarna och utvärdera biverknings-
risken. Nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga 
läkemedel ska värderas, och läkemedelsgenomgången ska följas 
upp. Vid behov ska den medicinska bakgrunden till behandlingen 
ifrågasättas och omprövas, med tidsbestämd uppföljning efteråt. 
Målet är att läkemedelsbehandlingen ska vara ändamålsenlig och 
säker. 

4.5 Informationskällor i läkemedelsprocessen 

De olika aktörerna i läkemedelsprocessen har ett behov av informa-
tion om flera faktorer som kan vara viktiga vid ordination av läke-
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medel, t.ex. läkemedlets egenskaper, kunskapsstyrning i form av 
nationella riktlinjer eller behandlingsrekommendationer, informa-
tion om förmån och – inte minst – patientens aktuella och tidigare 
läkemedelsbehandling. Nedan lämnas en kort introduktion av de 
viktigaste informationskällor som finns att tillgå idag i läkemedels-
processen och som innehåller personuppgifter. Principerna kring 
åtkomst till personuppgifter som finns i dessa källor redovisas 
endast övergripande. En mer detaljerad redovisning av åtkomst till 
dessa källor och annan rättlig reglering finns i kapitel 5 
”Aktörernas behov av och åtkomst till information om en patients 
läkemedel” och kapitel 7: ”Bestämmelser om personuppgifts-
behandling gällande läkemedel”. 

4.5.1 Patientjournalen 

Patientjournalen är den primära informationskällan för hälso- och 
sjukvårdpersonal som deltar i vården av en patient. Åtta journal-
system för övergripande vårddokumentation från fem leverantörer 
dominerar den svenska marknaden med sammanlagt 97 procent av 
alla användare5. De största är Melior, Cosmic, Take Care, NCS 
Cross, PMO och VAS. Många landsting har successivt minskat 
antalet vårdsystem och leverantörer de senaste tio åren. Av 20 
landsting som svarade på 2016-års inventering i den s.k. SLIT-
rapporten (eHälsa i landstingen) uppgav 18 att deras strategi är att 
ha ett gemensamt system för vårddokumentation vid sjukhus samt 
inom psykiatrin och primärvården6. Som nämnts tidigare styrs 
patientjournalernas struktur och innehåll idag till stor del av Social-
styrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering 
och journalföring i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska säker-
ställa att en patientjournal, i förekommande fall, innehåller en rad 
uppgifter, t.ex. aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar. 
Vilka uppgifter en journal får innehålla med koppling till läkemedel 
och läkemedelsbehandling tas upp i kapitel 5. 

Dagens journalsystem innehåller i regel s.k. läkemedelsmoduler 
där stöd för dokumentation av läkemedelsordinationer och för-
                                                                                                                                                          
5 Jerlvall, L och Pehrsson, T (2016), eHälsa i landstingen 2016 – Inventering på uppdrag av 
SLIT-gruppen (landstingens it-strateger och it-chefer), maj 2016, s. 9. 
6 Ibid, s.5. 
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skrivning av läkemedel som ska hämtas ut på öppenvårdsapotek 
ingår. Som nämndes i avsnitt 4.2.2 sker dokumentation av en läke-
medelsordination oftast i en s.k. läkemedelslista. I dagens läge inne-
håller läkemedelslistor i ökande grad både läkemedel som förskrivs 
på recept och rekvisitionsläkemedel, speciellt när primärvården och 
den specialiserade vården delar samma vårdsystem och tillämpar 
sammanhållen journalföring (se nedan). Det finns dock fortfarande 
en del skillnader i vad den här typen av listor innehåller och kallas 
för beroende på vårdgivarnas val av vårdsystem och rutiner. Dessa 
skillnader har viss betydelse för de förväntningar som finns i verk-
samheter när det gäller vilket mervärde en kommande nationell 
läkemedelslista kan få. 

I journalsystemen kan viss funktionalitet för besluts- och kun-
skapsstöd vara inbyggd i själva systemet eller integrerats utifrån. 
Det som är gemensamt för alla landsting är att Svenska Informa-
tionstjänster för Läkemedel (SIL), som tillhandahålls av Inera, 
finns infört i alla större journalsystem. SIL är en landstingsgemen-
sam tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. Användning 
av tjänsten ger tillgång till samlad information om läkemedel. Inne-
hållsmässiga och tekniska avvikelser inom och mellan medicinska 
källor har minimerats genom en kvalitetskontroll. 

Åtkomst till uppgifter i patientjournalen regleras bl.a. av 
bestämmelser i patientdatalagen (2010:659). En grundläggande 
förutsättning för att ta del av uppgifter om läkemedelsordinationer 
som har dokumenterats i den egna vårdgivarens verksamhet är att 
användaren antingen deltar i vården av patienten eller av annat skäl 
behöver uppgifterna för sitt arbete i hälso- och sjukvården. De 
faktiska möjligheterna att elektroniskt ta del av uppgifter kan bero 
på hur vårdgivarens verksamhet är organiserad, var i vårdgivarens 
verksamhet patienten blivit ordinerad läkemedel samt om patienten 
har spärrat information mellan vårdenheter och vårdprocesser i 
vårdgivarens organisation. 

Förutsättningarna för vilka läkemedelsrelaterade uppgifter som 
behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan komma åt, förutsatt att 
patienten samtycker till detta, beror också på om sammanhållen 
journalföring tillämpas. De senaste tio åren har det blivit allt van-
ligare med gemensamma vårdsystem och läkemedelsmoduler inom 
ett och samma landsting där det finns information om läkemedel 
som ordinerats på olika enheter inom samma vårdgivare eller olika 
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vårdgivare. Idag tillåter åtta av 20 landsting alla verksamheter att 
ingå i sammanhållen journalföring, medan tolv av har valt att 
undanta vissa verksamheter7. Ett problem som står i vägen för att 
ta sammanhållen journalföring ytterligare ett steg vidare är 
bristande interoperabilitet, både beroende på att den underliggande 
informatiken i systemen inte är standardiserad och att systemen har 
implementerats på olika sätt. Enligt rapporten ”e-hälsa i 
landstingen 2016” försöker många landsting därför att få privata 
vårdgivare att använda samma journalsystem som landstinget, 
antingen genom att kräva detta eller genom att erbjuda detta8. 

4.5.2 Nationell patientöversikt 

Nationell patientöversikt (NPÖ), som förvaltas av Inera, är en fri-
stående webb-applikation som vårdgivare kan använda för åtkomst 
till egen och andra vårdgivares journalinformation. NPÖ-applika-
tionen får tillgång till journalinformation genom en anslutning till 
den landstingskommunala tjänsteinfrastrukturen. Infrastrukturen 
gör det möjligt för landets vårdgivare att digitalt utbyta journal-
information enligt ett nationellt standardiserat regelverk för 
teknisk, semantisk och organisatorisk interoperabilitet. NPÖ-
applikationen är en av många tjänster som använder nationellt 
harmoniserade informationsmängder med ursprung i alla anslutna 
journalsystem (ca 300) och tillämpas inom ramen för samman-
hållen journalföring. Den har förbättrat tillgången till information 
oberoende av vårdsystem och oberoende av om vården bedrivs av 
landsting, kommuner och privata vårdgivare. Exempel på informa-
tion som kan visas i NPÖ är ordinerade och utlämnade läkemedel, 
diagnoser, vårdkontakter, labbsvar och journalanteckningar. Även 
läkemedelsförteckningen (se nedan) är nåbar från NPÖ, om 
patienter samtycker till åtkomst. För att använda NPÖ krävs att 
vårdpersonal har en vårdrelation med patienten och en giltig e-
tjänstelegitimation. Varje gång vårdpersonal vill använda NPÖ ska 
patienten ge sitt samtycke. 

                                                                                                                                                          
7 Ibid, s. 5 
8 Ibid, s. 5 
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Nyttan av att använda NPÖ är särskilt stor hos kommunala 
vårdgivare, eftersom det ger en möjlighet till åtkomst till lands-
tingets journalinformation. Det finns också exempel på användning 
inom landsting som ännu inte har gemensamma vårdsystem, och 
kan även underlätta vård av patienter som förflyttar sig över lands-
tingsgränserna. Då sammanhållen journalföring är frivillig och inte 
alla vårdgivare har investerat i att tillgängliggöra samtliga informa-
tionsmängder som NPÖ kan visa finns en risk för att informa-
tionen inte är fullständig för en viss patient. 

4.5.3 Receptregistret 

Receptregistret är ett register som förvaltas av E-hälsomyndigheten 
och som regleras av lagen (1996:1156) om receptregister. Registret 
innehåller inga journalhandlingar utan elektroniska förskrivningar, 
både engångsrecept och itererade recept. Itererade recept är recept 
som är avsedda att expedieras mer än en gång. De kan antingen ha 
genererats i en förskrivarmodul som integrerats i patientjournalen 
eller i något av de s.k. receptblocken på nätet, en kommersiell tjänst 
som ordinatörer utan tillgång till en elektronisk patientjournal kan 
köpa. Recept som har utfärdats på pappersblankett registreras inte i 
registret, såtillvida de inte omvandlas till elektroniska förskriv-
ningar på apotek. Receptregistret får innehålla följande uppgifter: 

 
1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad, kostnadsreducering 

enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kost-
nadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168), 

2. förskrivningsorsak, 
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt 

postnumret i patientens bostadsadress, 
4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod 

och förskrivarkod, 
5. uppgift om samtycke enligt 6 § andra stycket, 
6. uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett för-

skrivet läkemedel och skälen för det, och 
7. administrativa uppgifter. 
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4.5.4 Läkemedelsförteckningen 

Även läkemedelsförteckningen är ett register som förvaltas av E-
hälsomyndigheten. Det regleras av lagen (2005:258) om läke-
medelsförteckningen) och innehåller uppgifter om alla receptför-
skrivna läkemedel som patienter har hämtat ut på apotek under de 
senaste 15 månaderna. Läkemedelsförteckningen får innehålla 
följande uppgifter: 

 
1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, 
2. den registrerades namn och personnummer, samt 
3. förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats. 

4.5.5 Patientens egna uppgifter om ordinerade läkemedel 

Den sista och hittills viktigaste informationskällan i läkemedels-
processen är patienten själv. Oavsett hur korrekta och fullständiga 
eventuella elektroniska informationskällor än är ingår frågor om 
patientens läkemedelsanvändning alltid i den vanliga vårdkontakten 
mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal som ordinerar 
läkemedel eller som på annat sätt behöver information om vilka 
läkemedel som en patient använder. Hur väl patienten kan redogöra 
för sin egen läkemedelsanvändning beror på flera faktorer, t.ex. 
patientens kognitiva förmåga, hur mycket patienten är påverkad av 
den sjukdom eller de sjukdomar som han eller hon söker vård för, 
hur många läkemedel en patient använder samt i vilken utsträck-
ning läkemedlen ingår i det generiska utbytet på apoteken. Även 
språkliga hinder kan försvåra kommunikationen om patientens 
läkemedelsanvändning.
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5 Aktörernas behov av och 
åtkomst till information om en 
patients läkemedel 

Läkemedelsbehandling är den vanligaste behandlingsinsatsen inom 
hälso- och sjukvården. Ungefär två tredjedelar av alla läkarbesök i 
primärvården leder till att en patient blir ordinerad läkemedel1. År 
2015 hämtade nästan 6,4 miljoner personer, motsvarande cirka 
66 procent av befolkningen, ut minst ett receptförskrivet läke-
medel2. Störst andel användare finns bland äldre, men även i andra 
åldersgrupper är läkemedelsbehandling vanligt förekommande. För 
många patientgrupper innebär läkemedelsbehandling förbättrad 
livskvalitet och minskat sjukvårdsbehov. I takt med att fler nya, 
ibland mycket potenta läkemedel introduceras och fler sjukdomar 
kan behandlas ökar dock också risken för exempelvis allvarliga 
biverkningar och interaktioner. 

Patientsäker läkemedelsbehandling förutsätter att den som har 
behörighet att förskriva läkemedel har tillgång till olika typer av 
information, t.ex. om läkemedlens egenskaper samt om evidens-
baserad kunskap avseende läkemedelbehandlingars effekt på olika 
patientpopulationer. Minst lika viktigt är att de som ordinerar läke-
medel och annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal, expedier-
ande personal på apotek och givetvis patienten själv har korrekta 
och uppdaterade uppgifter om en patients ordinerade läkemedel. I 
detta kapitel presenteras en kartläggning av det informationsbehov 
som de viktigaste aktörerna i läkemedelsprocessen har när det 

                                                                                                                                                          
1 Stockholms läns landsting (2010), Läkemedelsanvändningen i befolkningen, hämtad från 
www.janusinfo.se. 
2 Socialstyrelsen (2016). Statistik om läkemedel år 2015 – Sveriges officiella statistik, hälso- 
och sjukvård, www.socialstyrelsen.se. 
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gäller uppgifter om patientens aktuella och tidigare läkemedels-
ordinationer, främst utifrån deras specifika roller och arbetsupp-
gifter. Kapitlet redogör också till vilken information dessa aktörer 
faktiskt har åtkomst i dagens läge. 

5.1 Hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva (ordinatörer) 

5.1.1 Ordinatörens behov av information 

Det finns flera skäl till att hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel behöver ha åtkomst till upp-
gifter om en patients ordinerade läkemedel. De mest grund-
läggande uppgifter som en ordinatör har behov av är vilka läke-
medel en patient har blivit ordinerad och varför. Det är även viktigt 
att känna till om det finns recept med uttag kvar som inte längre är 
kopplade till en aktuell ordination, vilka receptförskrivna läkemedel 
en patient har fått expedierat, huruvida ett utbyte eller en annan 
justering har skett på apoteket, och – om möjligt – även vilka läke-
medel en patient verkligen använder. Utöver dessa informations-
mängder är det angeläget att ordinatörer också har åtkomst till 
information angående om patienten har en känd allergi eller annan 
överkänslighet som kan påverka effekten av patientens läkemedels-
användning, s.k. varnings- och uppmärksamhetsinformation. 

Som nämndes i förra kapitlet har läkare i regel rätt att förskriva 
nästan samtliga godkända läkemedel som finns för försäljning i 
Sverige, med undantag av ett antal av Läkemedelsverket definierade 
läkemedel där specifik specialistkompetens krävs. Tandläkare och 
tandhygienister har en mer begränsad förskrivningsrätt inom sina 
respektive områden. Så är också fallet för sjuksköterskor och barn-
morskor, som behöver uppfylla särskilda kompetenskrav för att få 
förskriva eller rekvirera läkemedel. Av dessa fem grupper har läkare 
det bredaste ansvarsområdet när det gäller arbetsmoment som ingår 
i läkemedelsprocessen. Exempel på dessa är 
 
1. bedömning av patientens läkemedelsbehandling som en del i en 

helhetsbedömning av patientens samlade hälsotillstånd och 
behandling 
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2. ställningstagande till om tidigare ordinerande läkare, ansvarig 
läkare eller ansvarig tandläkare ska kontaktas eller ej 

3. ordination av läkemedel (inkl. in- och utsättning av läkemedel 
samt ändring eller förlängning av pågående läkemedelsordi-
nationer) utifrån ordinatörens specifika förskrivningsrätt 

4. genomförande av en enkel läkemedelsgenomgång (som initier-
ande eller deltagande aktör) 

5. genomförande av en fördjupad läkemedelsgenomgång (som 
initierande eller deltagande aktör). 

 
För samtliga dessa arbetsmoment gäller att åtkomst till uppgifter 
om patientens aktuella och även tidigare läkemedelsbehandling, 
skulle innebära en betydande ökning av patientsäkerheten. Med 
uppgifter om en patients läkemedelsbehandling avses framför allt 
information på tre nivåer, nämligen vilka läkemedel som en patient 
har blivit ordinerad och av vilken anledning, vilka aktuella recept 
som patienten har med läkemedel som han eller hon kan hämta ut 
på öppenvårdsapotek samt vilka läkemedel patienten faktiskt har 
fått expedierat. I översikten nedan förklaras läkarnas informations-
behov på ett mer detaljerat sätt. 

Behov av uppgifter om pågående läkemedelsordinationer inklusive 
ordinationsorsak 

Ett av de viktigaste skälen till att hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel behöver ha åtkomst till informa-
tion om pågående läkemedelsordinationer är risken för interak-
tioner mellan läkemedel. Interaktioner är ett samlingsnamn för 
olika mekanismer som gör att läkemedel påverkar varandras effekt, 
t.ex. genom att förändra upptaget av läkemedel från tarmen till 
blodet, nedbrytningen i levern, utsöndringen i njurarna eller bind-
ningen till olika receptorer i kroppen. Ett vanligt sätt att klassi-
ficera interaktioner är att använda bokstäverna A till D, där D-
interaktioner har störst kliniskt betydelse och bör undvikas i 
möjligaste mån. Interaktioner kan leda till allvarliga biverkningar 
som t.ex. blödningar och hjärtarytmier, men även till minskad eller 
utebliven behandlingseffekt. 

Det finns många patienter som endast har något enstaka läke-
medel och ibland inga alls, men de finns också de som har blivit 
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ordinerade fler än tio läkemedel, ibland upp till 30. År 2013 var det 
genomsnittliga antalet läkemedel för samtliga personer i åldern 75 
år och äldre 4,7 stycken.3 Ungefär var tionde patient hade minst tio 
läkemedel.4 När antalet läkemedel överstiger fem kallas detta för 
polyfarmaci, ett vanligt förekommande fenomen bland just äldre. 
Denna grupp är dessutom extra sårbar för negativa effekter av läke-
medel på grund av att nedsatt njurfunktion är vanligt före-
kommande. Samtidig användning av många läkemedel utgör en 
betydande riskfaktor för både biverkningar och interaktioner. 

I patientjournalmiljön finns ofta olika typer av kliniska besluts-
stöd som är kopplade till läkemedelsmodulerna. Som nämndes i 
förra kapitlet har Svenska Informationstjänster för Läkemedel 
(SIL) införts i samtliga journalsystem. En typ av beslutsstöd som 
SIL innehåller är Sfinx (Swedish Finnish Interaction X-referen-
cing), som värderar interaktioner mellan läkemedel, samt mellan 
läkemedel och vissa naturläkemedel, födoämnen m.m. Sfinx kan 
ibland också nås direkt via patientjournalen, t.ex. i Stockholms läns 
landsting där Sfinx är tillgänglig via tjänsten Janusinfo. 

En registerstudie som publicerades i Läkartidningen 2015 visade 
att 2,5 miljoner möjliga interaktioner (A till D) hade identifierats 
bland samtliga receptbelagda läkemedel som hade hämtats ut på 
apotek i Sverige under en 4-månadersperiod år 20105. Cirka 
3,2 miljoner individer konstateras då ha förskrivits mer än ett läke-
medel. Alla interaktioner analyserades med information från inter-
aktionsdatabasen Sfinx. Studien visade att tio enskilda substanser 
var involverade i 94 procent av alla D-interaktioner. 

I hälso- och sjukvården finns inte samma möjligheter som i en 
registerstudie att hitta interaktioner. Där används Sfinx för att 
kontrollera ordinerade läkemedel som finns i patientjournalens 
läkemedelslista, t.ex. i samband med en läkemedelsgenomgång eller 
inför en ny läkemedelsordination. För ordinatörer som arbetar i 
landsting där det finns ett gemensamt journalsystem och där vård-
information delas genom sammanhållen journalföring är sannolik-
heten hög att samtliga eller en stor del av patientens ordinerade 
                                                                                                                                                          
3 Socialstyrelsen (2016), Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet, s. 74.  
4 Socialstyrelsen (2014), Statistik om läkemedel år 2013 – Sveriges officiella statistik, hälso- 
och sjukvård, www.socialstyrelsens.se. 
5 Holm J, Eiermann B, Eliasson E och Mannheimer B (2015), Fåtal läkemedel dominerar 
bland kliniskt viktiga interaktioner, Läkartidningen, 2015;112:DEPD. 
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läkemedel kan kontrolleras på möjliga interaktioner. I landsting där 
informationen inte kan delas och där antalet vårdgivare är större 
finns en påtaglig risk för att ett eller flera potenta läkemedel saknas, 
vilket medför en ökande risk för att patienten kan drabbas av läke-
medelsrelaterade vårdskador. Mot bakgrund av hur många personer 
i Sverige som står på fler än ett läkemedel samt hur vanligt det är 
med förekomst av läkemedelsinteraktioner är det av stor vikt att 
underlaget för att göra interaktionskontroller är så fullständigt som 
möjligt. Risken för att framför allt sköra patienter skadas på grund 
av C- eller D-interaktioner ökar annars betydligt i takt med att 
patienten ordineras fler läkemedel. 

Ett annat viktigt skäl till att ordinatörer har ett behov av full-
ständiga uppgifter om pågående läkemedelsordinationer, även när 
det gäller läkemedel som har ordinerats hos andra vårdgivare, är att 
dessa uppgifter kan ge en hint om läkemedlets effekt och biverk-
ningar för berörd patient. Detta gäller framför allt om ordinatörer, 
samtidigt som de kan se vilka läkemedel som patienten har fått 
ordinerat, också får åtkomst till information om varför läkemedel 
eventuellt har satts ut eller blivit dosjusterat. Skillnader mellan indi-
vider gör att ett läkemedel som har god effekt hos en patient inte 
alls behöver fungera hos en annan patient med exakt samma sjuk-
domsbild. Även förekomsten av biverkningar kan variera baserat på 
individuella förutsättningar. Inte sällan kan denna information vara 
relevant att känna till trots att förra sjukdomsepisoden, och den 
läkemedelsbehandling som sjukdomen gav upphov till, ägde rum 
flera år tidigare. Så länge den här typen av information finns 
åtkomlig i den egna patientjournalen har ordinatören möjlighet att 
beakta den i bedömningen av om en ny hälso- och sjukvårdsåtgärd 
behövs och vilken åtgärd som i så fall är mest lämplig. Om den 
läkemedelsrelaterade informationen däremot är uppdelad hos flera 
vårdgivare blir det svårt att få en helhetsbild. 

I ovanstående exempel är det framför allt uppgifter om utsätt-
nings- och ändringsorsak som skulle förbättra förutsättningarna 
för ordinatörer att fatta patientsäkra beslut om framtida läke-
medelsbehandling. Men även kännedom om insättningsorsak skulle 
vara av stor betydelse, inte minst om en ordinatör träffar patienter 
som har fått sina läkemedel ordinerade hos andra vårdgivare som 
man inte kan dela vårddata med inom ramen för sammanhållen 
journalföring. Informationen underlättar ställningstagande till om 
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tidigare ordinerande läkare eller tandläkare ska kontaktas eller ej, 
och minskar förmodligen behovet av att göra detta. 

Insättnings-, utsättnings- och ändringsorsak är alla tre exempel 
på uppgifter som sorterar under rubriken ordinationsorsak. Social-
styrelsens termbank definierar ordinationsorsak på följande sätt: 
indikation som en ordinatör anger som skäl till en viss ordination. 
Att veta varför ett läkemedel har satts in eller satts ut av en tidigare 
behandlande läkare är ofta en värdefull uppgift att känna till för 
framtida ordinatörer. Många läkemedel har flera godkända indika-
tioner, d.v.s. omständigheter som utgör skäl för att vidta en viss 
åtgärd. Det är inte ovanligt att ett läkemedel med flera indikationer 
behöver hanteras olika beroende på indikation. För indikationen 
högt blodtryck finns flera behandlingsalternativ, så där går det 
oftast bra att avsluta den aktuella behandlingen och sätta i ett annat 
läkemedel, t.ex. om en patient har drabbats av lätta biverkningar. 
Men om samma läkemedel används för indikationen hjärtsvikt är 
det inte säkert att sådana alternativ finns, och då kan det vara bättre 
att fortsätta behandlingen trots biverkningarna. Ett annat exempel 
är att plötslig utsättning av ett läkemedel som används mot epilepsi 
skulle innebära en stor risk för patienter, men om samma läkemedel 
används för behandling av neuropatisk smärta, som också kan vara 
en godkänd indikation, behöver det inte vara något problem. 

Information om vilka läkemedel en patient har blivit ordinerad 
och orsaken till dessa läkemedelsordinationer är inte bara intressant 
vid en rutinmässig bedömning av patientens hälsotillstånd och på-
gående behandlingar eller i samband med en ny läkemedelsordina-
tion. Vid enkla eller fördjupade läkemedelsgenomgångar, som 
beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2000:1)om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården är 
dessa uppgifter särskilt viktiga för att kartlägga patientens läke-
medelsanvändning och för att kunna fatta välgrundade beslut om 
hur man löser eventuella läkemedelsrelaterade problem. Läkare kan 
antingen vara beslutande i en läkemedelsgenomgång eller deltag-
ande, om en annan läkare ansvarar för den. Även för denna arbets-
uppgift är åtkomst till uppgifter om patientens läkemedelsordina-
tion en viktig förutsättning för att kunna genomföra patientsäkra 
läkemedelsgenomgångar. 

Den direkta nyttan av fullständiga uppgifter om patientens 
aktuella läkemedelsordinationer är störst i akuta situationer. 
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Beroende på patientens tillstånd kan information om patientens 
läkemedelsbehandling vara livsavgörande, t.ex. i samband med 
trafikolyckor eller akuta sjukdomsfall. Utöver information med 
direkt koppling till läkemedel har hälso- och sjukvårdspersonal, i 
första hand läkare, också behov av information om eventuella 
allergier eller annan varnings- och uppmärksamhetsinformation. 

Behov av uppgifter om tidigare ordinerade läkemedel 

Många patienter har svårt att över tid komma ihåg vilket eller vilka 
läkemedel som de har blivit ordinerade samt vilka läkemedel som 
eventuellt har satts ut på grund av biverkningar eller utebliven 
effekt. Som nämnts ovan är det vanligt att en läkare eller en annan 
ordinatör behöver prova olika doser eller byta läkemedelssubstans, 
ibland flera gånger, för att fastställa vilken läkemedelsbehandling 
som fungerar bäst för patienten.6 Det gäller inte minst för kroniska 
sjukdomar som går i skov, vilket innebär att patienten kan drabbas 
av återfall efter flera år. Så länge de tidigare uppgifterna finns att 
tillgå i patientjournalen går det att snabbt hitta tillbaka till informa-
tion om vilket läkemedel som fungerade för patienten vid tidigare 
tillfällen samt i vilken dos. Men när det är fråga om flera vårdgivare 
med olika journalsystem behöver det finnas en annan källa där 
dessa uppgifter kan vara tillgängliga. 

Åtkomst till uppgifter om tidigare ordinerade läkemedel är 
också angelägen för att minska onödig användning av antibiotika, 
som ett led i det pågående arbetet i Sverige mot antibiotikaresis-
tens. Uppgifter om antibiotikabehandlingen som en patient kan ha 
fått för flera år sedan gör att patienten inte i onödan ordineras en 
typ av antibiotika som varit verkningslös i en motsvarande behand-
lingssituation eller som patienten inte tålde. Ytterligare ett skäl till 
att kunna se uppgifter flera år tillbaka i tiden är om en patients 
tidigare ordinerade läkemedel har en maximal livstidsdos, t.ex. för 
att det har en stark påverkan på vissa organ. 

Samtliga de behov som beskrivits ovan (vikten av att kunna göra 
interaktionskontroller, beakta information om effekt och biverk-
                                                                                                                                                          
6 Läkarförbundet (2016), Nationell läkemedelslista nu! En kvalitativ studie av läkarnas behov 
av en nationell läkemedelslista, s.17–18. 
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ningar, fatta beslut utifrån kunskap om varför läkemedel tidigare 
har satts in eller satts ut samt ha möjlighet att snabbt ta fram ett 
korrekt beslutsunderlag i akuta situationer) kräver inte endast in-
formation om läkemedelsordinationer i patientjournalen utan även 
om patientens aktuella recept och expedierade läkemedel. Skälet är 
att dessa två informationsmängder kan innehålla uppgifter som inte 
framgår av läkemedelsordinationen eller som inte längre är korrekta 
och uppdaterade. För att förtydliga de risker som avsaknaden av 
dessa uppgifter kan ha i läkemedelsprocessen redovisas de under 
separata rubriker. 

Behov av uppgifter om aktuella recept 

Oavsett hur heltäckande uppgifter om ordinerade läkemedel är i 
vårdens egna läkemedelslistor behöver ordinatören veta vilka 
aktuella recept som en patient har. Det förekommer att patienter 
har giltiga men inaktuella recept, som inte längre är kopplade till 
den senaste läkemedelsordinationen. Att sådana recept ligger kvar 
kan t.ex. bero på att patienten tidigare har fått ett läkemedel för-
skrivet av en ordinatör som en annan ordinatör sedan anser bör 
ersättas. Patienten ordineras då ett nytt läkemedel och ett nytt 
recept genereras, men den nya ordinatören har inte möjlighet att 
makulera det ursprungliga receptet. Detta kan leda till att det finns 
flera giltiga recept med likande verkningsmekanismer eller flera 
recept med samma substans fast i olika doseringar. Risken för över-
dosering är överhängande i sådana situationer. En annan risk är att 
det läkemedel som patienten hämtar ut och tar har en interaktions-
risk, som inte kan upptäckas i vårdens interaktionskontroller. 

Behov av uppgifter om expedierade läkemedel 

Ordinatören har också ett behov av att veta om patienten faktiskt 
har hämtat ut sitt läkemedel. Endast en del av patienterna tar sina 
läkemedel helt enligt ordination. Bristande följsamhet är ett väl-
dokumenterat problem i hälso- och sjukvården och kan hänföras 
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till en tredjedel av alla sjukhusinläggningar7. Uthämtning av läke-
medel utgör en del av följsamheten, och när den brister kan kun-
skap om icke-uthämtade läkemedel vara en utgångspunkt för en 
dialog mellan exempelvis läkare och patient. 

Ytterligare en typ av uppgifter som ordinatörer kan ha behov av 
är om generiskt utbyte har skett och patienten fick ett annat läke-
medel ur den aktuella utbytesgruppen än det ordinerade. Patienten 
kan också själv ha valt ett annat läkemedel i utbytesgruppen och 
varit beredd att betala en merkostnad i förhållande till det pris som 
gällde för den läkemedelsprodukt som just då var periodens vara. 
Att förskrivaren ska få information om utbyte är ett krav som finns 
i olika författningar8. Den medicinska relevansen är främst att 
ordinatören kan behöva veta att en patient exempelvis har fått en 
överkänslighetsreaktion på färgämnen eller andra tillsatser, alterna-
tivt att patienten t.ex. har svårt att svälja tabletter eller kapslar som 
kan finnas inom en viss utbytesgrupp. 

Behov av uppgifter om vilka läkemedel patienten faktiskt använder 
eller har använt  

Patientens verkliga användning av läkemedel som han eller hon 
blivit ordinerad och hämtat ut från apotek är också information 
som kan vara av stort intresse för ordinatören. Där är patienten den 
enda informationskällan. Som nämndes ovan är följsamheten till 
läkemedelsordination varierande. I Sverige bildades på 1990-talet en 
grupp som arbetade med att förbättra läkemedelsanvändningen, 
ABLA (Arbetsgruppen för Bättre Läkemedelsanvändning). 
Gruppen konstaterade att följsamheten till läkemedelordinationer 
blir sämre ju längre behandlingen pågår9. Detta gäller i ännu högre 
grad för sjukdomar som inte ger några tydliga symtom, t ex högt 
blodtryck. Information om vilka läkemedel en patient använder 
eller har använt är därmed också värdefulla, även om det primära 
fokuset ligger på ordinerade och uthämtade läkemedel. 
                                                                                                                                                          
7 Nordin-Olsson, I (2012), Rational drug treatment in the elderly – “to treat or not to treat”, 
Örebro university. 
8 Se SOU 2012:75: Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och 
apoteksmarknaden, avsnitt 15.3: Förskrivarens behov av information. 
9 Fuchs R, Nordstöm-Torpenberg I and Peterson S (2005), Bättre användning av läkemedel, 
Rapport från ABLA III-projektet, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm. 
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5.1.2 Ordinatörens faktiska åtkomst till information 

Idag saknas en fullständig informationskälla om patientens läke-
medelsbehandling som hälso- och sjukvårdspersonal med förskriv-
ningsrätt kan använda. Nedan följer en genomgång av den informa-
tion som hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att förskriva 
faktiskt kommer åt och vad detta innebär för de arbetsmoment 
som de har i läkemedelsprocessen. 

Dokumenterade uppgifter om ordinerade läkemedel i patientjournalen 

Läkemedelsrelaterade vårdinsatser till svenska patienter sker till 
största del i den landstingsdrivna sjukvården. En patient kan dock 
också ha ordinerats läkemedel inom exempelvis äldreomsorgen 
eller missbruks- och beroendevården, som är en del av den 
kommunala hälso- och sjukvården. Dessutom finns det ett ökande 
antal privata vårdgivare som ibland arbetar på uppdrag av 
landstinget, men i andra fall som helt fristående aktörer. 

I landsting där sammanhållen journalföring har införts och vård-
data kan delas mellan flera verksamheter har ordinatörer ett för-
hållandevis gynnsamt utgångsläge för att bevaka en patients 
samlade läkemedelsbehandling. Även om det är osannolikt att upp-
gifter från samtliga vårdgivare i ett landsting är med i den lokala 
läkemedelslistan, dvs. även privata vårdgivare utan avtal med lands-
tinget, finns oftast förutsättningar för att få fram en tämligen 
komplett bild över en patients alla läkemedelsordinationer i 
patientjournalen, möjligtvis med undantag av läkemedel som är för-
skrivna till patienter med dosdispenserade läkemedel (se nedan). 
När primärvården och den specialiserade vården delar samma 
system kan även ordinerade rekvisitionsläkemedel finnas med på 
läkemedelslistan. Då en journalhandling ska bevaras i minst tio år 
efter att den sista uppgiften förts in i handlingen är det sannolikt 
att information som har dokumenterats i patientjournalens läke-
medelslista är åtkomlig under lång tid. Som för all åtkomst till 
vårddata gäller att ordinatören ska ha en vårdrelation till berörd 
patient för att kunna ta del av dennes uppgifter. 

I motsats till de flesta mindre landsting kännetecknas storstads-
regionerna, i synnerhet Västra Götaland och Skåne, men till stor 
del även Stockholms läns landsting, av att det finns olika patient-
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journalsystem för olika vårdgivare och ibland även olika vårdnivåer, 
t.ex. primärvården och den specialiserade vården. I vissa fall inne-
håller patientjournalen endast information om läkemedel som 
ordinerats på exempelvis ett sjukhus eller på ännu mindre enheter. 
För små privata vårdgivare kan det röra sig om en eller några få 
personer med förskrivningsrätt som dokumenterar i en pappers-
baserad patientjournal. Den övergripande bilden i dessa landsting är 
att dokumentationen av aktuella och tidigare läkemedelsordina-
tioner är uppdelad i ett flertal journalsystem, beroende på 
patientens totala vårdkonsumtion. Nyttan av lokala läkemedels-
listor i dessa landsting är således mer begränsad än i landsting med 
gemensamma vårdsystem och sammanhållen journalföring. 

En gemensam nämnare för samtliga vårdgivare är att de är 
ansvariga för att behandla personuppgifter, oavsett utgångsläget. I 
ett landsting med flera olika journalsystem innebär detta att det 
måste ske i olika tekniska miljöer, i olika format, med olika pro-
gramvaror och med olika användargränssnitt. Det faktum att det 
ofta saknas semantiska förutsättningar för att knyta samma 
vårdgivares befintliga journalsystem, vilket behövs för att på ett 
enkelt sätt kunna dela information, var en anledning till att rege-
ringen bestämde sig för att inte införa några bestämmelser om 
obligatorisk sammanhållen journalföring i patientdatalagen 
(2008:355). I förarbetena till patientdatalag m.m. (2007/08:126, s. 
85-85) anförs att bristande enlighet, bl.a. när det gäller användning 
av termer och begrepp, snarare kan befaras medföra nya risker för 
patientsäkerheten än att den ger någon nämnvärd nytta. Slutsatsen 
var att införande av sammanhållen journalföring behöver få ta tid, 
t.ex. genom att landsting i sin egen takt går över till ett gemensamt 
journalsystem. Så länge det finns olika journalsystem och olika 
lokala rutiner beroende på lokala förutsättningar kommer vårdens 
s.k. läkemedelslistor att skilja sig åt. 

Ett särskilt problem för de läkemedelslistor som finns i anknyt-
ning till elektroniska patientjournaler är att de ofta inte är upp-
daterade för patienter med dosdispenserade läkemedel. I en stor 
majoritet av landstingen finns ingen integrerad lösning i patient-
journalen för förskrivning av dessa läkemedel. Även om journal-
föringsplikten gäller oavsett tekniska förutsättningar, är det vanligt 
att exempelvis primärvårdsläkare enbart använder Pascal när de för-
skriver dosdispenserade läkemedel utan att dokumentera i patient-
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journalen. När en patient med dosdispenserade läkemedel läggs in 
på sjukhus förekommer det därför att hälso- och sjukvårdspersonal 
behöver lägga tid och energi på att ta reda på denna typ av informa-
tion. 

Oavsett hur fullständig informationen om de egna patienternas 
ordinerade läkemedel är i ett landsting som har infört samman-
hållen journalföring, fattas i regel motsvarande information om 
läkemedel som har ordinerats av vårdgivare i andra landsting. Detta 
är i första hand ett problem för patienter från det egna landstinget 
som har fått högspecialiserad sjukvård utanför de egna landstings-
gränserna eller utomlänsvård med koppling till vårdgarantin. Det 
förekommer också att patienter på eget initiativ söker vård i andra 
landsting. Problem med att elektroniskt föra över information 
drabbar också patienter som kommer utifrån, t.ex. för att de har 
flyttat, är på semester eller av andra anledningar behöver söka vård 
utanför det landsting där de har fått vård tidigare. I takt med att 
vissa utvalda delar av den specialiserade hälso- och sjukvården kon-
centreras ytterligare och patientrörligheten av olika anledning ökar, 
blir behovet av en nationell källa med uppgifter om ordinerade 
läkemedel allt större. 

Vad gäller information om ordinationsorsak kan ordinatörernas 
behov av denna uppgift idag inte tillgodoses på ett tillfredsställande 
sätt. Uppgiften ska dokumenteras i patientjournalen enligt ett krav 
som finns i Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om infor-
mationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (under 
benämningen förskrivningsorsak), men om det sker är det oftast i 
fritextformat. Detta gör det svårt att hitta uppgiften, då den kan 
ingå i en större textmängd. Det finns idag inte någon källa utanför 
patientjournalen där uppgift om ordinationsorsak är tillgänglig. 

Sammanfattningsvis förekommer idag många olika läkemedels-
listor som skiljer sig åt när det gäller hur mycket information de 
innehåller. Risken för att viktiga uppgifter fattas finns nästan över-
allt, framför allt i de större landstingen. Dessutom saknas informa-
tion om patienter som fått sin vård i andra landsting och regioner. 
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Uppgifter om ordinerade läkemedel som kan delas genom nationell 
patientöversikt 

Information om läkemedel som ordinerats i andra landsting eller 
regioner kan i vissa fall ändå vara åtkomlig genom den nationella 
patientöversikten, NPÖ. När ett landsting eller en kommun vill 
dela journaldata med andra aktörer sker detta inom ramen för 
sammanhållen journalföring. Åtkomst till information genom 
NPÖ förutsätter att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, på 
samma sätt som vid åtkomst till all annan journaldata, har en 
aktuell vårdrelation med patienten, För att få använda NPÖ ska 
patienten ha lämnat samtycke till direktåtkomst. Om situationen 
bedöms vara sådan att patienten riskerar att få livshotande eller 
allvarliga behövs inte patientens samtycke. Detta kallas för nöd-
öppning och följs upp genom granskning av vårdgivarens åtkomst-
loggar. 

Idag är samtliga landsting anslutna till NPÖ och ungefär 255 av 
290 kommuner10. I två landsting där vårdsystemen är för olika för 
att i någon större omfattning kunna dela vårddata mellan de egna 
vårdgivarna är NPÖ den huvudsakliga kanalen för att skapa åt-
komst till landstingsintern information om patienter11. Att samtliga 
landsting är med i NPÖ vill dock inte säga att de alla levererar 
samma information. Det är upp till varje aktör att fatta beslut om 
vilken eller vilka av de informationsmängder som kan visas i NPÖ, 
verkligen tillgängliggörs, förutom fyra obligatoriska informations-
mängder. Läkemedelsordinationer är inte en obligatorisk informa-
tionsmängd. Vad som tillgängliggörs är avhängigt lokala priorite-
ringar. Vad gäller uppgifter om ordinerade läkemedel visas upp-
gifter från tio landsting. Dessutom är kvaliteten på de uppgifter 
som blir tillgängliga via NPÖ aldrig bättre än kvaliteten på 
information som finns i den lokala läkemedelslistan eller i lokala 
läkemedelslistor i landstinget. Många ordinatörer är därför för-
siktiga med att använda NPÖ som avgörande beslutsunderlag i 
läkemedelssammanhang. I dagens läge finns en risk för att läkem-
edel ordineras dubbelt på grund av att en ordinatör felaktigt tror 
sig ha fått hela bilden. 
                                                                                                                                                          
10 Enligt uppgift från Inera, november 2016. 
11 Jerlvall, L och Pehrsson, T (2016), eHälsa i landstingen 2016 – Inventering på uppdrag av 
SLIT-gruppen (landstingens it-strateger och it-chefer), s. 8. 
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De flesta kommuner är endast med i NPÖ som konsumenter, 
vilken innebär att de har möjlighet att läsa information från andra 
vårdgivare inom ramen för sammanhållen journalföring utan att 
bidra med egen information. Drygt 10 kommuner tillgängliggör 
dock sin egen information för visning i NPÖ genom s.k. hitta-
titta-tjänster för sammanhållen journalföring. På det stora hela 
fattas dock än så länge uppgifter från merparten av vårdgivare i den 
kommunala eller den privata hälso- och sjukvården. 

Uppgifter om aktuella recept 

För att på ett patientsäkert sätt kunna utföra samtliga de uppgifter 
som ordinatörer har i läkemedelsprocessen är det angeläget att de 
inte endast har information om aktuella läkemedelsordinationer 
utan även om giltiga recept som patienten eventuellt har. Här ingår 
också hur många uttag som finns kvar på dessa recept samt om det 
kan finnas recept som är kopplade till en ordination som har 
ändrats eller avslutats. Dessa uppgifter finns till stor del i recept-
registret, men hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive de som har 
förskrivningsrätt, får som huvudregel inte ha direktåtkomst till de 
uppgifter som är lagrade där. Ett undantag är direktåtkomst till 
uppgifter om läkemedel som har förskrivits till patienter med 
dosdispenserade läkemedel. Den som är behörig att se aktuella och 
tidigare förskrivna läkemedel och handelsvaror till patienter med 
dosdispenserade läkemedel kan göra det upp till 27 månader 
tillbaka i tiden. Även eventuella elektroniska förskrivningar av hel-
förpackade läkemedel visas, oberoende av om de har skapats i 
samma journalsystem eller ett annat journalsystem. Aggregerad 
information om elektroniska förskrivningar till patienter med dos-
dispenserade läkemedel är i praktiken den enda nationella lösning 
som ger heltäckande information, och då endast för just denna 
patientgrupp. 

Att ha direktåtkomst till samtliga uppgifter om elektroniska 
förskrivningar, även vanliga e-recept, har sedan länge varit ett 
önskemål från hälso- och sjukvårdsföreträdare, bl.a. av de skäl som 
anfördes i det tidigare behovsavsnittet. I april 2015 inkom Inera AB 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en skrivelse till 
regeringen (S2015/2725/FS). I skrivelsen föreslår Inera AB och 
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SKL att regeringen skyndsamt ändrar lagen om receptregister så att 
hälso- och sjukvårdspersonal vid behov kan få direktåtkomst till 
patientens samlade recept i receptregistret. I skrivelsen påpekas 
också att den som vårdar en patient och ordinerar ett läkemedel har 
en sämre bild av patientens läkemedel än den som lämnar ut läke-
medlet på apotek. Liknande önskemål har även framförts tidigare. 
Som läget är idag har läkare och andra ordinatörer inte möjlighet 
att fullt ut veta vilka aktuella recept de flesta patienter faktiskt har 
och om det finns giltiga recept från andra ordinatörer som borde 
makulerats. 

Uppgifter om uthämtade läkemedel 

I motsats till receptregistret får hälso- och sjukvårdspersonal med 
förskrivningsrätt – och under vissa förutsättningar även sjuksköter-
skor utan förskrivningsrätt – ha direktåtkomst till läkemedelsför-
teckningen. Direktåtkomsten förutsätter att patienten har lämnat 
sitt samtycke. Läkemedelsförteckningen visar samtliga recept-
förskrivna läkemedel som patienten har hämtat ut från öppenvårds-
apotek. Uppgifterna avser elektroniska förskrivningar, men även 
förskrivningar som har gjorts genom exempelvis pappersrecept, 
telefonrecept eller faxrecept. Som nämndes tidigare i detta kapitel 
behöver hälso- och sjukvårdspersonal ibland ha åtkomst till äldre 
uppgifter, inte bara när det gäller läkemedelsordinationer och 
aktuella förskrivningar utan även läkemedel som har hämtats ut. 
Idag är dock bevarandetiden i läkemedelsförteckningen 15 månader 
efter registrering av uppgiften. 

Det finns flera sätt att ta del av uppgifter i läkemedelsförteck-
ningen. En möjlighet är att göra en ansökan om behörighet för 
direktåtkomst via ”Mina vårdkontakter”, genom att fylla i en blan-
kett och skicka till E-hälsomyndigheten. Där kontrolleras att 
ordinatören har förskrivningsrätt och i övrigt uppgivit korrekta 
uppgifter i form av exempelvis förskrivarkod och arbetsplatskod. 
Ett annat alternativ är att ta del av läkemedelsförteckningen via 
Inera AB:s läkemedelsförteckningstjänst. Tjänsten kan integreras i 
vårdgivarnas journalsystem eller nås genom NPÖ eller Pascal. I 
dessa fall är det vårdgivarna som tilldelar behörigheter till behöriga 
ordinatörer och sjuksköterskor utan förskrivningsrätt. Vård-
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givarens anropande system ska ansvara för att yrkesutövarens 
behörighet att få åtkomst till läkemedelsförteckningen kontrolleras 
innan ett anrop till E-hälsomyndigheten görs. 

Utifrån de uppgifter som finns i läkemedelsförteckningen går 
det inte alltid att dra slutsatser om vilka läkemedel som en patient 
har fått ordinerat. Det kan hända att patienten inte har hämtat ut 
läkemedlet vid varje uttag eller att läkemedlet har bytts ut i sam-
band med expedieringen på apotek. I sådant fall registreras det 
expedierade läkemedlets namn i läkemedelsförteckningen medan 
patientjournalen fortfarande innehåller uppgift om vilket läkemedel 
som ursprungligen ordinerades. 

Uppgifter direkt från patienten 

Den sista informationskällan för ordinatörer är patienten själv eller 
någon närstående till patienten. Som nämndes i slutet av kapitel 4 
är variationen dock stor mellan patienter när det gäller hur väl de 
kan redogöra för sin egen läkemedelsanvändning. En del av de 
patienter som har blivit ordinerade flera läkemedel är påverkade av 
sin sjukdom eller har av andra skäl inte de kognitiva möjligheter 
som behövs för att skapa sig en helhetsbild. Problem i kommunika-
tionen på grund av språkliga hinder är ett annat exempel på varför 
patientens egen information oftast inte räcker. 

Av en intervjustudie som är gjord vid Linnéuniversitetet fram-
går att flera av de intervjuade läkarna ansåg att patienter relativt 
ofta inte kände till sina läkemedelsordinationer12. Om de använder 
en extern informationskälla är det vanligare att patienten använder 
”Mina sparade recept på apoteket” än en läkemedelslista från hälso- 
och sjukvården som källa. Enligt studien är detta något läkarna ser 
som problematiskt och riskfyllt då listan från apoteket sällan helt 
överensstämmer med aktuella ordinationer. 

                                                                                                                                                          
12 Hammar, T (2013), Förändringar i informationsrisker vid övergång från lokal till gemensam 
läkemedelslista (Rapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Linnéunivers. 
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5.2 Sjuksköterskor utan behörighet att förskriva 

5.2.1 Sjuksköterskans behov av information 

De behov som legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att 
förskriva har avseende information om en patients ordinerade läke-
medel är precis som ordinatörernas behov direkt kopplad till de 
specifika uppgifter som de har i läkemedelsprocessen. Uppgifternas 
exakta karaktär beror delvis på hos vilken vårdgivare sjuksköter-
skan arbetar samt med vilken vårdform. Enligt data från Social-
styrelsens nationella planeringsstöd fanns år 2012 drygt 106 000 
legitimerade sjuksköterskor i Sverige13. 

Bland de arbetsmoment som sjuksköterskor har, oavsett om de 
har förskrivningsrätt eller inte, finns ett flertal som skulle kunna 
utföras på ett mer patientsäkert sätt om uppgifter om en patients 
ordinerade läkemedel var tillgängliga. Exempel på sådana arbets-
moment är 
 
1. bedömning av patientens samlade hälsotillstånd och behand-

lingseffekter som en del av de arbetsmoment som ingår i sjuk-
sköterskornas arbete 

2. ställningstagande till om tidigare ordinerande läkare eller an-
svarig läkare ska kontaktas eller ej 

3. genomförande av en enkel läkemedelsgenomgång (som initier-
ande part eller som deltagande aktör) 

4. genomförande av en fördjupad läkemedelsgenomgång (som 
initierande aktör eller som deltagande aktör) 

5. övertagande av läkemedelsansvar när patienten tas om hand i 
den kommunala hälso- och sjukvården. 

Behov av uppgifter om pågående läkemedelsordinationer inklusive 
ordinationsorsak 

I och med att sjuksköterskor generellt brukar ha mer direkt kon-
takt med patienter än t.ex. läkare har de en viktig roll när det gäller 
att iaktta hur en patients läkemedelsbehandling fungerar samt på en 

                                                                                                                                                          
13 Socialstyrelsen (2016), Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2015, 
Sveriges officiella statistik, hälso- och sjukvård, www.socialstyrelsen.se. 
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övergripande nivå bedöma hur patientens hälsotillstånd är. Att veta 
vilka läkemedel en patient borde ta enligt ordination är en viktig 
förutsättning för att kunna göra en sådan bedömning och exempel-
vis kunna fastställa att patienten svarar bra på behandlingen. 
Beroende på sjuksköterskans iakttagelser kan han eller hon behöva 
avgöra om en tidigare ordinerande läkare eller en annan ansvarig 
läkare ska kontaktas. 

I slutenvården, där en vårdgivare ansvarar för samtliga läkemedel 
som en patient ska ta under den tid som patienten är inneliggande, 
brukar relevant information vara åtkomlig för sjuksköterskor i 
patientjournalen, förutsatt att patientens aktuella läkemedels-
ordinationer har kartlagts i samband med inskrivningen. Här 
brukar sjuksköterskor ha en central roll, ibland tillsammans med en 
vårdfarmaceut. Om patienten är 75 år och äldre och ordineras 
minst 5 läkemedel ska den första karläggningen ske i form av en 
enkel läkemedelsgenomgång. Som nämnts tidigare tillkom denna 
uppgift, och även s.k. fördjupade läkemedelsgenomgångar, under 
hösten 2012 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). 
Socialstyrelsen pekar ut sjuksköterskor som en av de yrkesgrupper 
som är lämpliga att bidra till genomförande av läkemedelsgenom-
gångar. Även andra patienter som har läkemedelsrelaterade pro-
blem eller där det finns misstanke om sådana problem ska erbjudas 
en läkemedelsgenomgång. 

För samtliga tillfällen då en enkel läkemedelsgenomgång ska 
göras (besök hos läkare i öppen vård, inskrivning i sluten vård, på-
börjad hemsjukvård och inflyttning i äldreboende) gäller att sjuk-
sköterskor är den personalkategori som patienten träffar mest vid 
sidan om läkare. Detta gäller även för de årliga uppföljningar som 
ska göras om en patient har pågående hemsjukvård eller mot-
svarande. 

Precis som för läkare som initierar läkemedelsgenomgångar eller 
deltar i sådana gäller även för sjuksköterskor att uppgiften kan 
genomföras på ett effektivare och framför allt mer patientsäkert 
sätt när vederbörande kan komma åt så fullständig och korrekt 
information som möjligt om patientens ordinerade läkemedel. Det 
första steget i en enkel läkemedelsgenomgång är bl.a. att – med ut-
gångspunkt i tillgänglig dokumentation och patientens egna upp-
gifter – så långt som möjligt kartlägga vilka läkemedel patienten har 
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blivit ordinerad och varför. Uppgift om ordinationsorsak är således 
en viktig uppgift som de som medverkar i en enkel läkemedels-
genomgång behöver ta reda på för att komplettera det underlag 
som läkaren ska ta ställning till. 

När det gäller sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjuk-
vården är det framför allt övertagandet av läkemedelsansvaret från 
exempelvis slutenvården som präglar deras behov av information 
om patientens ordinerade läkemedel. Som har konstaterats i en rad 
vårdskaderapporter och andra studier sker merparten av alla miss-
tag som begås i vården när patientansvaret förs över mellan olika 
vårdenheter, t.ex. vid överflyttning mellan sluten och öppen vård, 
offentlig och privat vård och mellan olika landsting. Utformningen 
av dagens äldrevård med en uppdelad vårdkedja och olika utförare 
innebär stora utmaningar i detta avseende för läkemedelsprocessen. 
Idag finns det samlade ansvaret för äldrevården hos kommunerna 
medan landstingen har kvar det övergripande sjukvårdsuppdraget 
och ansvaret för läkarinsatserna. 

Många äldre växlar mellan att bo i eget boende och i ett särskilt 
boende. Deras vårdkonsumtion kan inkludera primärvårdsbesök, 
besök i den specialiserade öppenvården och slutenvårdsepisoder. 
Det är inte ovanligt att det blir flera övergångar mellan huvudmän, 
vårdgivare och utförare av socialtjänst. Varje övergång i vårdkedjan 
medför en risk för att fel uppstår, inte minst p.g.a. ofullständiga 
och icke-uppdaterade läkemedelslistor. 

Bland legitimerade sjuksköterskor vilar ett särskilt tungt ansvar 
på medicinskt ansvariga sjuksköterskor, ofta förkortat MAS, när 
det gäller vårdövertaganden. Medicinskt ansvariga sjuksköterskors 
roll är att se till att vårdtagarna i kommunen får en säker och 
ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. Inom sina verk-
samhetsområden ansvarar MAS (och även MAR, medicinskt 
ansvarig för rehabilitering), bl.a. för att det finns rutiner för att ta 
kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en 
patients tillstånd fordrar det, att patienten får den hälso- och sjuk-
vård som en läkare har ordinerat samt att rutinerna för läkemedels-
hantering är ändamålsenliga och välfungerande. Enligt Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2000:1) ska MAS inom den kommunala 
hälso- och sjukvården utföra sådana uppgifter som enligt före-
skriften ska utföras av verksamhetschefen. 
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På samma sätt som ordinatörer behöver information om aktu-
ella recept och expedierade läkemedel utöver den mer eller mindre 
kompletta information om ordinerade läkemedel som finns att till-
gå i patientjournalen gäller samma sak för sjuksköterskor utan för-
skrivningsrätt. Skälet är att det kan finnas viktiga uppgifter om 
patientens läkemedelsbehandling som inte framgår av läkemedels-
ordinationen i journalen. 

Behov av uppgifter om aktuella recept 

Att känna till vilka läkemedel särskilt patienter med dosförpackade 
läkemedel har fått förskrivna är en nödvändig förutsättning för att 
exempelvis kunna sköta deras läkemedelshantering i den 
kommunala hälso- och sjukvården, dvs. om inte patienten själv 
klarar av att ta sina läkemedel. Legitimerade sjuksköterskors direkt-
åtkomst till dessa patienters aktuella recept motiverades i proposi-
tionen Omregleringen av apoteksmarknaden (2008/09:145) med 
att det var angeläget att sjuksköterkor som tidigare hade behörig-
het till dåvarande e-dos – och därmed direktåtkomst till dosrecept 
– även fortsättningsvis skulle kunna få en motsvarande direkt-
åtkomst till dessa uppgifter. Då även andra patienter med vanliga e-
recept kan ha blivit ordinerade många läkemedel skulle det innebära 
en ökning av patientsäkerheten om det också fanns information att 
tillgå om aktuella förskrivningar. 

Även vid genomförande av läkemedelsgenomgångar är uppgifter 
om aktuella recept viktiga. Som redan nämndes i ordinatörernas 
avsnitt beror de fel som ofta brukar upptäckas i patientens läke-
medelslista inte sällan på att ordinatören har glömt att sätta ut ett 
läkemedel eller att en utsättning eller dosjustering har gjorts utan 
att det framgår av de elektroniska förskrivningar som finns i 
receptregistret. Att särskilt uppdatera läkemedelslistor för patienter 
med dosdispenserade läkemedel kan även vara en planerad uppgift 
som läkare och sjuksköterskor gör tillsammans i syfte att synkro-
nisera vårdens listor mot de uppgifter som finns om patienter med 
dosdispenserade läkemedel i receptregistret. 
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Behov av uppgifter om uthämtade recept 

Sjuksköterskornas behov av information om patientens uthämtade 
läkemedel har hittills mest varit kopplad till deras uppgifter inom 
akutsjukvården. Där finns en tydlig uppgiftsuppdelning mellan 
olika personalkategorier för att möjliggöra en effektiv och patient-
säker vård. Sjuksköterskornas roll är att ta fram information som 
underlättar för läkaren att bedöma patientens hälsotillstånd och 
fatta beslut om vidare behandling. I dessa förberedande uppgifter 
ingår att samla in fakta genom patientintervjuer, göra enklare 
undersökningar och söka uppgifter i patientjournalen. När ett 
beslutsunderlag finns tillgängligt kopplas läkaren in. Beslut måste 
fattas snabbt och behovet av lättillgänglig information är stort i och 
med att arbetssituationen på akutmottagningen lämnar lite tid för 
läkaren att själv söka och sammanställa information i patientjour-
nalen eller i läkemedelsförteckningen. Detta steg i vårdprocessen 
hanteras i stället i stor utsträckning av sjuksköterskor. 

Uppgifter om uthämtade recept skulle, i likhet med uppgifter 
om aktuella recept, också höja kvaliteten på de läkemedelsgenom-
gångar som sjuksköterskor är involverade i. Åtkomst till dessa upp-
gifter innebär bättre förutsättningar att utföra dessa arbetsmoment 
på ett effektivare och mer patientsäkert sätt. 

Uppgifter om vilka läkemedel patienten faktiskt använder eller har 
använt 

I och med att sjuksköterskor ofta är den yrkesgrupp inom hälso- 
och sjukvården som är närmast patienten har de störst chans att 
fånga upp kommentarer och reflektioner om patientens egen läke-
medelsanvändning. Det kan handla om saker som patienten kanske 
inte tänkte på, eller inte insett vikten av, i samtal med den 
ordinerande läkaren. 

5.2.2 Sjuksköterskans faktiska åtkomst till information 

Dokumenterade uppgifter om ordinerade läkemedel i patientjournalen 

Sjuksköterskor i den specialiserade sjukvården har i regel åtkomst 
till uppgifter om ordinerade läkemedel i patientjournalen, förutsatt 
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att de är aktivt involverade i patientens läkemedelshanterings-
process. Det kan handla om att hämta rätt läkemedel från ett 
medicinskt förråd, iordningställande av läkemedlet samt 
administrering till patienten. Här gäller på samma sätt som för 
behörig hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt att 
kvaliteten på de lokala läkemedelslistorna helt och hållet beror på 
lokala förutsättningarna i landstinget. I landsting där samtliga stora 
och de flesta små vårdgivare använder gemensamma vårdsystem 
och delar information inom ramen för sammanhållen journalföring 
är förutsättningarna bättre än i landsting där informationen är 
uppdelad i olika system. Sjuksköterskor inom primärvården kan ha 
åtkomst till samma lista som deras kollegor i den specialiserade 
vården om det finns en gemensam lista för de olika vårdnivåerna. 

I den kommunala hälso- och sjukvården är landstingens läke-
medelslistor, och därmed uppgifter om patientens ordinerade läke-
medel, generellt inte åtkomliga. Sjuksköterskor som arbetar där är 
därför beroende av att få information på andra sätt. På den 
kommunala sidan finns egna vårdsystem där uppgifter om 
patienten ska dokumenteras och som sjuksköterskorna behöver ha 
åtkomst till. En särskild utmaning är att personalens rörlighet 
generellt är större än i den landstingsdriva sjukvården. Ett ständigt 
aktuellt tema när det gäller e-hälsa i kommunerna är därför behovet 
av mobila lösningar. Enligt Socialstyrelsens senaste rapport om e-
hälsa i kommunerna kan tio procent av kommunernas legitimerade 
hälso- och sjukvårdspersonal läsa mobilt i nationella system (t.ex. 
NPÖ eller Pascal)14. Andelen kommuner där personal kan 
dokumentera mobilt i nationella system är elva procent. 

Uppgifter om ordinerade läkemedel som kan delas genom nationell 
patientöversikt (NPÖ) 

För en del landsting och kommuner kan NPÖ vara en ändamåls-
enlig kanal för informationsutbyte mellan landstingsfinansierade 
och kommunalt finansierade verksamheter. Som nämndes i 
avsnittet om NPÖ:s betydelse för hälso- och sjukvårdspersonal 
med förskrivningsrätt är 255 av 290 kommuner med i NPÖ, till 
                                                                                                                                                          
14 Socialstyrelsen (2016), E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – Redovisning av nyckeltal 
för utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016, s. 35–37. 
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största del som informationskonsumenter. Detta innebär att 
kommunal hälso- och sjukvårdspersonal kan ha möjlighet att läsa 
uppgifter om bl.a. läkemedel som har ordinerats i det landsting de 
tillhör, förutsatt att det beträffande landstinget är ett av de tio som 
har tillgängliggjort denna information. Kommunal hälso- och sjuk-
vårdspersonal ska, precis som deras kollegor i landstingen, vara 
medveten om att kvaliteten på den information som visas i NPÖ 
helt beror på kvaliteten på de uppgifter som finns i de lokala läke-
medelslistorna. 

Uppgifter om aktuella recept 

Sjuksköterskor har genom sina specifika uppgifter, t.ex. i samband 
med genomförandet av enkla och fördjupade läkemedelsgenom-
gångar, ett lika stort intresse som ordinatörer av att se vilka aktuella 
recept en patient har. Precis som för annan hälso- och sjukvårds-
personal gäller dock även för legitimerade sjuksköterskor att de 
endast har direktåtkomst till uppgifter om elektroniska förskriv-
ningar till patienter med dosdispenserade läkemedel i recept-
registret och inte till uppgifter om vanliga e-recept. 

Uppgifter om uthämtade läkemedel 

Sjuksköterskor utan förskrivningsrätt får med uttryckligt samtycke 
av patienten eller i situationer där patienten inte kan lämna sam-
tycke, ta del av information från läkemedelsförteckningen. Detta 
förutsätter att det är nödvändigt för patienten att kunna få den vård 
eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver, d.v.s. i 
situationer som kan betecknas som nöd. Åtkomsten ska vara rela-
terad till två ändamål som nämns i lagen (2005:258) om läke-
medelsförteckning, nämligen att bereda den registrerade (d.v.s. 
patienten) vård eller behandling eller komplettera den registrerades 
journal. Sjuksköterskor är i hög grad involverade i dessa steg. 
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Uppgifter direkt från patienten 

På samma sätt som när hälso- och sjukvårdspersonal med behörig-
het att förskriva läkemedel alltid ska ha en dialog med patienten om 
dennes läkemedelsanvändning kan även sjuksköterskor vara mot-
tagare för information som saknas i läkemedelslistan eller i andra 
elektroniska källor. 

5.3 Farmaceuter inom hälso- och sjukvården 
(vårdfarmaceuter) 

5.3.1 Vårdfarmaceuternas informationsbehov 

Farmaceuter som arbetar i hälso- och sjukvården (och som även 
kallas för vårdfarmaceuter) är ett förhållandevis nytt fenomen. 
Exempel på uppgifter som vårdfarmaceuter kan ha är iordning-
ställande av läkemedel, assistans vid utskrivning av en patient samt 
skötsel av läkemedelsförråd. I länder som Storbritannien och USA 
har erfarenheterna varit positiva och vårdfarmaceuter har bedömts 
bidra till höjd kvalitet och lägre kostnader. Även svenska kliniker 
där vårdfarmaceuter arbetat under några år vittnar om en kvalitets-
höjning i de delar av läkemedelsprocessen där exempelvis sjukhus-
apotekare och -receptarier är aktiva. Bilden bekräftas av ett flertal 
studier inom området. En randomiserad och kontrollerad studie 
gjord vid Umeåuniversitet visade t.ex. att antalet läkemedelsrela-
terade återinläggningar för den undersökta patientpopulationen 
(460 personer 65 år och äldre med demens eller kognitiv svikt) 
kunde halveras om vårdfarmaceuter ingick i vårdteamet15. 

Vårdfarmaceuternas samlade behov av information om patientens 
läkemedel 

De senaste åren har vårdfarmaceuter i ökande grad blivit involve-
rade i genomförandet av läkemedelsgenomgångar. Som nämnts 
tidigare har samtliga yrkesgrupper som bidrar till läkemedels-

                                                                                                                                                          
15 Gustafsson M (2016), Optimizing drug therapy among people with dementia: the role of 
clinical pharmacists, Umeå University medical dissertations. 
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genomgångar ett stort behov av åtkomst till korrekta och full-
ständiga uppgifter om patientens ordinerade läkemedel, inklusive 
ordinationsorsak. I Socialstyrelsens föreskrifter lyfts särskilt 
apotekare fram som en möjlig aktör vid genomförandet av läke-
medelsgenomgångar, vid sidan om läkare och sjuksköterkor. 
Receptarier nämns inte explicit, men eftersom annan hälso- och 
sjukvårdspersonal också får delta i arbetet med läkemedelsgenom-
gångar är receptarier den mest givna av de icke-utpekade yrkes-
grupperna att bidra till denna uppgift. Även vid framtagandet av en 
s.k. läkemedelsberättelse kan vårdfarmaceuter vara involverade. En 
läkemedelsberättelse är en redogörelse av förändringar i en patients 
läkemedelsbehandling som dokumenteras i patientjournalen efter 
att en läkemedelsgenomgång har ägt rum i samband med en sluten-
vårdsvistelse. 

Vårdgivare som aktivt har satsat på vårdfarmaceuter i deras 
verksamhet kan i större utsträckning än andra vårdgivare ha valt att 
låta apotekare och eventuellt receptarier vara de som alltid i första 
hand genomför en läkemedelgenomgång, givetvis under ansvar av 
en läkare. För de verksamheterna är det ännu viktigare att vård-
farmaceuter har möjlighet att få åtkomst till korrekta och full-
ständiga uppgifter. 

5.3.2 Vårdfarmaceuternas faktiska åtkomst till information 

Då vårdfarmaceuter inte har funnits så länge i de flesta landsting 
upplever de ibland brister när det gäller behörigheten att komma åt 
en patients journalinformation, t.ex. att ta del av en patients läke-
medelslista. Det förekommer också att det finns särskilda farma-
ceutmallar i patientjournalen, men utan möjlighet att signera 
avslutade arbetsmoment. 

Farmaceuter som arbetar i hälso- och sjukvården är behöriga att 
genom direktåtkomst till receptregistret ta del information om 
elektroniska förskrivningar till patienter med dosdispenserade läke-
medel. Precis som legitimerade sjuksköterskor behöver de vara 
inloggade i Pascal. De har däremot inte direktåtkomst till läke-
medelsförteckningen, vilket upplevs som ett stort hinder i arbetet 
med läkemedelsgenomgångar. 
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Direkta kontakter med patienter, t.ex. vid inskrivning till sluten-
vården, är precis som för andra yrkesgrupper en viktig del av kart-
läggningen, oavsett hur mycket information som finns att tillgå i 
elektronisk form. Hur mycket information en patient kan ge beror 
som har nämnts tidigare helt på dennes individuella förutsättningar. 

5.4 Expedierande personal på öppenvårdsapotek 

5.4.1 Behov av information för expedierande personal på 
öppenvårdsapotek 

Expedierande personal på öppenvårdsapotek har ett behov av att få 
åtkomst till information om patientens elektroniska förskrivningar 
för att kunna expediera läkemedel och andra varor som har för-
skrivits. 

Av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om för-
ordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit framgår 
att apotekspersonal, genom att ge individuellt anpassad informa-
tion, så långt det är möjligt ska förvissa sig om att patienten kan 
använda ett läkemedel på rätt sätt. Enligt 13 kap. 1 § läkemedels-
lagen (2015:315) ska den som förordnar eller lämnar ut läkemedel 
särskilt iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård samt på 
upplysning till och samråd med patienten eller företrädare för 
denne. Farmaceuters behov av att ta del av aktuella förskrivningar 
samt uppgifter om vilka läkemedel en patient har hämtat ut bygger 
främst på att de har ett ansvar för att färdigställa förskrivna läke-
medel innan ett utlämnande till patient kan ske. Med begreppet 
färdigställande avses en författningsmässig, farmakologisk samt 
teknisk kontroll av läkemedlet inför utlämnande från öppenvårds-
apotek (1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34). 

En författningsmässig kontroll innebär en kontroll av att för-
skrivningen är korrekt utfärdad, att förskrivaren är behörig och att 
samtliga uppgifter som krävs för att en giltig förskrivning ska före-
ligga finns med för att farmaceuten ska kunna göra en korrekt 
expedition av läkemedlet. En farmakologisk kontroll innebär bl.a. 
att farmaceuten ska kontrollera att läkemedlet, styrkan och dosen 
som förskrivits, är rimliga till den aktuella patienten samt den 
avsedda behandlingen. I den farmakologiska kontrollen ingår också 
att göra en bedömning av risken för interaktion med andra läke-
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medel som patienten använder. En teknisk kontroll innebär att 
farmaceuten gör en fysisk besiktning av det läkemedel som ska 
expedieras. 

Expedierande personal på öppenvårdsapotek ska även beakta de 
krav som ställs inför en expediering enligt läkemedelsförmånslag-
stiftningen. Med läkemedelsförmån avses en reducering av den 
enskildes kostnader för förmånsberättigade varor. Kostnads-
reduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor 
som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det 
första inköpstillfället. Enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m.) ska reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på 
grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid till-
fället inköpta varorna. Läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag 
får i regel inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än 
som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämp-
lig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större för-
packning. Ett läkemedel eller en annan vara som har förskrivits får, 
om det inte föreligger särskilda skäl, inte förskrivas på nytt så länge 
förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läke-
medlet eller varan utlämnat på förmånligare villkor. 

För att varorna ska omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 § 
samma lag är huvudregeln att förskrivningen får expedieras på nytt 
först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare 
expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att 
tillgodose. Vid varje expeditionstillfälle ska öppenvårdsapoteket 
tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat 
för varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Öppenvårds-
apoteket ska vidta även de övriga åtgärder som enligt 15 § förord-
ningen om läkemedelsförmåner m.m. behövs för att kunden ska få 
läkemedelsförmåner. 

Vidare ska farmaceuten bl.a. säkerställa att märkningen som 
görs vid expeditionen är korrekt, beständig och rätt etikett har 
satts på rätt förpackning osv. (se 8 kap. 11 § Vägledning till HSLF-
FS 2016:34, version 2, september 2016). Vid expedition av läke-
medel till en patient som har dosdispenserade läkemedel ska farma-
ceuten vid den farmakologiska kontrollen alltid kontrollera patient-
ens samtliga elektroniska recept. Kontrollen är i första hand en 



Aktörernas behov av och åtkomst till information om en patients läkemedel Ds 2016:44 

92 

interaktionskontroll och kontroll av dubbelförskrivning (se 8 kap. 
7 § Vägledning till HSLF-FS 2016:34, version 2, september 2016). 

Sammanfattningsvis behöver expedierande personal på öppen-
vårdsapotek ha åtkomst till uppgifter om en patients samtliga 
aktuella läkemedel för att kunna genomföra de kontroller som 
krävs innan ett läkemedel får expedieras, bl.a. om läkemedlet, 
styrkan och dosen som förskrivits är rimlig till den aktuella 
patienten och den avsedda behandlingen. 

5.4.2 Faktisk åtkomst till information för expedierande 
personal på öppenvårdsapotek 

Expedierande personal på öppenvårdsapotek får utan patientens 
samtycke åtkomst till uppgifter i receptregistret om det är nöd-
vändigt för att kunna expediera ett läkemedel eller annan vara som 
har förskrivits. Direktåtkomsten avser de uppgifter som finns regi-
strerade i receptregistret avseende elektroniska recept, itererade 
recept, dosrecept samt underlag avseende tillämpningen av 
bestämmelserna om läkemedelsförmåner. När det gäller registre-
ringen av nämnda uppgifter, utom för elektroniska recept, behövs 
patientens samtyckte. Enligt receptregisterlagen får sådana upp-
gifter inte förekomma i receptregistret om inte patienten samtyckt 
till det. Direktåtkomsten för expedierande personal på öppenvårds-
apotek avser endast den förskrivning som är ifråga för expediering. 
Expedierande personal på öppenvårdsapotek har således inte rätt 
till åtkomst beträffande tidigare uthämtade förskrivningar i recept-
registret, se avsnitt 7.2.7. 

Informationsbehovet vad gäller tidigare uthämtade förskriv-
ningar tillgodoses i läkemedelsförteckningen. För att farmaceuter 
på öppenvårdsapotek ska få direktåtkomst till förteckningen ska 
patienten ha lämnat ett samtycke. 

5.5 Patienten 

5.5.1 Patientens informationsbehov 

Eftersom hälso- och sjukvårdspersonal ofta inte har en komplett 
bild av patientens ordinerade läkemedel vilar ett stort ansvar på 
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patienten själv att hålla reda på vilka läkemedel han eller hon ska ta 
och på vilket sätt. Av fokusgrupper med läkare som Läkarför-
bundet lät göra våren 2016 framgår att genomsnittspatienten har 
ganska begränsad koll på vilka läkemedel de tar. Många patienter 
förutsätter att åtminstone läkaren har en fullständig översikt över 
hans eller hennes ordinerade läkemedel, också när det gäller läke-
medelsordinationer från ordinatörer som arbetar hos andra vård-
givare. Det är därför inte säkert att alla patienter som har möjlighet 
att notera och komma ihåg vilka läkemedel de har fått ordinerade 
verkligen gör det. Det finns också ett betydande antal patienter 
som på grund av låg eller nedsatt kognitiv förmåga inte har möjlig-
het att själva komma ihåg alla detaljer i sin läkemedelsbehandling. 
Andra patienter, t.ex. med begränsade kunskaper i svenska, kan ha 
svårt att kommunicera den information de trots allt har, inte minst 
i akuta situationer där tolk saknas. 

Lika mycket som patienten själv gynnas av direktåtkomst till 
fullständig och uppdaterad information om den egna läkemedels-
användningen ligger det också i patientens intresse att samtliga 
yrkesgrupper som har ett motiverat behov av att ta del av uppgifter 
om hans eller hennes ordinerade läkemedel, inkl. aktuella och ut-
hämtade recept, får göra detta för att på så sätt få möjlighet att 
genomföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Patientens 
intresse uttrycks bl.a. i 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
där det framgår att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den upp-
fyller kraven på god vård, dvs. att vården ska vara av god kvalitet 
och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand-
lingen. Den ska också tillgodose patientens behov av kontinuitet 
och säkerhet i vården. 

När det gäller den information som patienter själva tar del av är 
det angeläget att den presenteras på ett lättillgängligt sätt som gör 
att de redovisade uppgifterna enkelt kan relateras till patienternas 
sjukdom eller sjukdomar. Bra information är en förutsättning för 
att patienter ska kunna bli mer delaktiga i sin vård och även att 
följsamheten till behandlingen ska kunna öka. Forskning visar att 
följsamheten ökar om patienter får mer information om den 
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aktuella läkemedelbehandlingen samt om orsakerna till att ett visst 
läkemedel har ordinerats16. 

5.5.2 Patientens faktiska åtkomst till information 

Dokumenterade uppgifter om ordinerade läkemedel i patientjournalen 

En möjlig informationskälla för patienten är patientjournalen och 
dess läkemedelslista. En kopia av den aktuella listan kan i regel 
lämnas till patienten vid kontakt med en vårdgivare. Det finns även 
förutsättningar för patienten att nå informationen elektroniskt, till 
exempel genom ”Mina vårdkontakter” eller andra gränssnitt där 
patienten kan ta del av journaluppgifter. Det kan dock dröja till 
dess att även uppgifter om ordinerade läkemedel blir åtkomliga på 
det sättet. Patienter har inte åtkomst till information i NPÖ. 

Om patienten har blivit ordinerad läkemedel hos olika vård-
givare kan informationen idag vara uppdelad i flera olika patient-
journaler. När så är fallet behöver patienten kontakta respektive 
vårdgivare och begära ut kopior av läkemedelslistan för att sedan 
sätta ihop informationen till en helhet. Det är dock sannolikt att 
patienten endast får svar på vilka ordinationer som har gjorts hos 
var och en, men inte hur de förhåller sig till varandra. För patienter, 
eller närstående som eventuellt hjälper till i läkemedelshanteringen, 
uppstår därmed osäkerhet kring vad som är den samlade och 
aktuella bilden. 

Uppgifter om aktuella recept 

Patienter har till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal åtkomst 
till information från receptregistret. År 2006 började Apoteket AB 
erbjuda alla patienter att se sina elektroniskt sparade recept via 
apotekets hemsida. Tjänsten kallas idag för ”Mina sparade recept på 
apotek” och ger patienten möjlighet att se uttagshistorik 15 
månader tillbaka i tiden. Den lista som presenteras är en samman-
ställning över de recept som lagras i den nationella receptdepån, 
                                                                                                                                                          
16 Brosius, H (2010), Läkemedelsavstämning mellan patientjournalens läkemedelslista på 
hälsocentral, receptregistret på apotek samt patientens uppgift om aktuella ordinationer, Linné-
universitetet. 
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som är en del av receptregistret, och kan innehålla uppgifter som 
avser såväl tidigare som framtida uttag av sparade recept, inkl. åter-
stående giltighetstid. Listan lämnas ut i utskrivet format från 
apotek och är även nåbar via webbplatsen ”Mina vårdkontakter” 
(www.minavardkontakter.se). 

Ett problem med mina ”Mina sparade recept på apotek” är att 
denna lista kan innehålla inaktuella recept, t.ex. för att den 
ordinerade doseringen har ändrats, och även redan utsatta läke-
medel. Utformningen av ”Mina sparade recept på apotek” har 
reviderats ett antal gånger, bl.a. med anledning av två Lex Maria-
anmälningar som gjordes 2009. Som Nätverket för Sveriges Läke-
medelskommittéer (LOK) har anfört uppfattar många patienter att 
den lista de får på apotek är en lista med aktuella läkemedelsordina-
tioner. Risken för att patienten styrs av icke uppdaterad informa-
tion finns dock kvar, trots förbättringar i utformningen av listan. 
Patienter som själva noggrant håller reda på vad de har fått 
ordinerat kan förmodligen hantera detta, särskilt då det brukar 
finnas en skrivning på listan som uppmärksammar patient på att 
läkemedelsordinationen kan ha förändrats, men för många andra 
patienter, framför allt de som har ett sjukdomstillstånd där för-
virring eller kognitiv nedsättning ingår, särskilt om de har flera 
läkemedel, är information om sparade recept ett osäkert underlag 
som i värsta fall kan leda till felaktig läkemedelsbehandling. 

Uppgifter om uthämtade läkemedel 

Genom läkemedelsförteckningen kan patienten, precis som ordina-
törer och under vissa förutsättningar legitimerade sjuksköterskor, 
ta del av uppgifter om de receptförskrivna läkemedel som patienten 
har hämtat ut på apotek under de senaste 15 månaderna. I likhet 
med receptregistret kan läkemedelsförteckningen nås genom in-
loggning i Mina vårdkontakter för åtkomst krävs e-legitimation. 
Patienten kan även få uppgifterna genom att be om en utskrift på 
ett apotek eller genom att vända sig till E-hälsomyndigheten med 
en begäran om registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen 
(1998:204). 

På samma sätt som informationen som patienten kan läsa i Mina 
sparade recept kan även informationen i läkemedelsförteckningen 
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skilja sig från den som finns i journalsystemens läkemedelslistor. 
Olikheterna uppstår exempelvis om det ordinerade läkemedlet byts 
ut vid expedieringen på apoteket. För patienter som begärt journal-
kopior och utdrag ur läkemedelsförteckningen kan därmed en för-
virrande situation uppstå. 

Uppgifter från läkemedelsförpackningen 

En informationskälla som patienten alltid har åtkomst till är läke-
medelsförpackningen. Där finns både en bipacksedel från till-
verkaren och en etikett från det expedierande apoteket. Precis som 
för uppgifter om uthämtade recept som patienten kan få åtkomst 
till i läkemedelsförteckningen behöver informationen inte nöd-
vändigtvis överensstämma med den som exempelvis patienten har 
fått genom en kopia av patientjournalen eller med den som finns i 
de elektroniskt sparade recepten. Även här är generiskt utbyte av 
läkemedlet på apoteket ett skäl till att det uppstår avvikelser.
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6 Informationsbristens 
konsekvenser 

Som redogjorts för i tidigare kapitel varierar det exakta informa-
tionsbehovet för legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjuk-
vård beroende på uppdrag och ansvarsområden. De yrkesgrupper 
som har störst informationsbehov är hälso- och sjukvårdspersonal 
med behörighet att förskriva, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt 
och farmaceuter i vården samt på öppenvårdsapotek. Idag är de 
uppgifter som dessa yrkesgrupper behöver om patientens läke-
medelsbehandling uppdelade i ett antal källor: patientjournalen, 
den nationella patientöversikten (NPÖ), receptregistret, läke-
medelsförteckningen och patienten själv. 

Förutom att dessa aktörer inte har samma åtkomst till de olika 
källorna är ett annat problem att inte någon av källorna innehåller 
information som är fullständig och korrekt för samtliga patienter. 
Detta innebär att det är svårt att få en helhetsbild av patientens 
aktuella läkemedelsbehandling och att det kan uppstå patientsäker-
hetsrisker i läkemedelsprocessens olika steg. För varje patient som 
drabbas kan den direkta följden vara en vårdskada som kunde ha 
undvikits med rätt förutsättningar. Berörd hälso- och sjukvårds-
personal kan i en sådan situation behöva dra slutsatsen att patienten 
kunde ha fått bättre hjälp om uppgifterna hade varit korrekta, full-
ständiga och åtkomliga. 

I detta kapitel redovisas med hjälp av olika studier och myndig-
hetsrapporter uppskattningar av hur omfattande problemen med 
läkemedelsfel är i svensk hälso- och sjukvård. I flera av studierna 
görs en direkt koppling till informationsbrist om patientens läke-
medelsbehandling samt förekomsten av felaktiga uppgifter i de 
källor som finns. Ett resonemang förs även om medicinska konse-
kvenser av denna informationsbrist på aggregerad nivå, t.ex. mätt i 
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vårdskador, direkta och indirekta kostnader som informations-
bristen och förekomsten av felaktiga uppgifter kan antas ge upphov 
till, risken för missbruk av systemet av exempelvis personer med 
beroendeproblematik och eventuella övriga konsekvenser. 

6.1 Omfattningen av informationsbristen 

6.1.1 Fel i befintliga läkemedels- och receptlistor 

I en svensk studie som presenterades i Läkartidningen år 2012 jäm-
fördes patienternas egna uppgifter om aktuella ordinationer av för-
skrivna läkemedel både med ordinationer som var dokumenterade i 
läkemedelslistan och med uppgifter om aktuella förskrivningar i 
den receptlista som patienter kan få ut på apotek1. Kartläggningen 
gällde främst förekomsten av aktuella ordinationer, inaktuella 
ordinationer, receptdubbletter och saknade aktuella ordinationer. 
Studien visade att åtta av tio patienter med fem eller fler läkemedel 
hade minst en avvikelse mellan aktuell medicinering och ordina-
tioner i patientjournalens läkemedelslista. Andelen avvikelser 
mellan båda listorna var i genomsnitt 29 procent av det totala 
antalet uppgifter som fanns i dem. Motsvarande siffra för avvikelser 
mellan aktuell medicinering och patientens sparade recept i recept-
registret var att 9 av 10 patienter hade minst en avvikelse, med en 
genomsnittlig andel avvikelser på i genomsnitt 38 procent. Endast 
54,4 procent av uppgifterna stämde överens mellan vårdens läke-
medelslista, apotekens lista med sparade recept och den lista med 
patientens egna uppgifter om ordinerade läkemedel som hade tagits 
fram inom ramen för studien. Enligt artikelförfattarna är resultaten 
i linje med fynd i studier från andra länder. De signalerar dessutom 
att dessa siffror förmodligen är en underskattning då ordinationer 
med samma aktiva substans och beredningsform men olika dose-
ring inte klassificerades som dubbletter, trots att det i många fall 
sannolikt handlar om dubbelmedicinering. 

Det finns två huvudsakliga anledningar till att kongruensen 
mellan ovan nämnda källor är förhållandevis dålig med avseende på 
förekomsten av aktuella och korrekta uppgifter. Dels är åtkomsten 
                                                                                                                                                          
1 Ekedahl A, Tärning E, Rutberg H, Yngvesson M, Hoffmann M (2012), Mycket vanligt 
med fel i läkemedels- och receptlistorna, Läkartidningen nr. 20–21 2012 volym 109. 
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för yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och på öppenvårds-
apotek till varandras uppgifter om en patients ordinerade läkemedel 
begränsade, dels har ordinatörer ofta en för snäv bild av patientens 
läkemedelsanvändning i journalbaserade läkemedelslistor eftersom 
de inte alltid ser uppgifter från samtliga ordinatörer. Intressant att 
notera är att deltagande enheter i landsting med en gemensam 
läkemedelslista för öppen- och slutenvård har en statistiskt signifi-
kant lägre förekomst av dubbletter, inaktuella ordinationer och 
saknade ordinationer i läkemedelslistan jämfört med enheter där 
patientens information om hans eller hennes ordinationer inte 
delas. Antalet avvikelser i förhållande till patientens receptlista i 
receptregistret var däremot i samma storleksordning oavsett om 
det fanns en lokal läkemedelslista med begränsad spännvid eller en 
gemensam läkemedelslista. Detta är en direkt konsekvens av att 
personal i hälso- och sjukvården idag inte har åtkomst till uppgifter 
om e-recept i receptregistret samt att det finns tekniska svårigheter 
att makulera recept med koppling till icke-aktuella ordinationer. 

Bilden ovan bekräftas av en studie med liknande ansats som 
gjordes på en vårdcentral i Kalmar år 20102. Patienter som ingick i 
kartläggningen var 18 år och äldre och hade någon av diagnoserna 
hjärtsvikt, diabetes (typ 1 eller 2) eller artros, samtliga tre kroniska 
sjukdomar Studien initierades med anledning av en incident som 
hade ägt rum 2009 och som då ledde till en Lex Maria-anmälning. 
En äldre patient hade förväxlat läkemedelslistan från vården med 
”Mina sparade recept på Apoteket”, vilket ledde till att patienten 
felaktigt tog en kaliumsparande medicin och hamnade i ett livs-
hotande tillstånd. 

Kalmar läns landsting kännetecknas av att införandet av en 
gemensam läkemedelslista började tidigt, år 2006. Personal med 
behörighet att förskriva läkemedel har därför en förhållandevis bra 
bild av patientens aktuella läkemedelsordinationer. Men överens-
stämmelsen mellan den journalanknutna läkemedelslistan och de 
uppgifter som finns i receptregistret – som är åtkomliga för 
patienten – påverkas inte nämnvärt av att läkemedelslistan är 
gemensam. Av studien framgick att mer än vart femte recept av de 

                                                                                                                                                          
2 Brosius, H (2010), Läkemedelsavstämning mellan patientjournalens läkemedelslista på hälso-
central, receptregistret på apotek samt patientens uppgift om aktuella ordinationer, Linné-
universitetet. 
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deltagande patienterna var felaktigt, antingen för att förskriv-
ningarna var inaktuella, (12,0 procent) eller på grund av förekomst 
av receptdubbletter och dubbelmedicinering (8,3 procent). Av de 
totalt 113 avvikelser som framkom i studien var 67 (59,3 procent) 
inaktuella recept, 33 (29,2 procent) receptdubbletter och 13 
(11,5 procent) dubbelmedicinering. 

Informationsbristen eller felaktiga uppgifter leder, oavsett 
orsak, till att patienter löper en stor risk att ta läkemedel i onödan 
eller på fel sätt. Dagens begränsningar i åtkomst till information är 
både vertikala (d.v.s. mellan vården, apotek och patienten) och 
horisontella (inom vården) och gör att de i kapitel 5 nämnda yrkes-
grupperna ofta inte kan utföra de uppgifter de har i läkemedels-
processen på ett patientsäkert sätt. På grund av det generiska 
utbytet på apoteken får många patienter dessutom förpackningar 
expedierade med andra varunamn än de som finns i läkemedels- 
och receptlistan. Generiskt utbyte vid receptexpedieringen är där-
för ytterligare en möjlig anledning till att läkemedelsrelaterade pro-
blem uppstår, framför allt om patienten inte förstår systemet3. 
Åtkomst till information om uthämtade läkemedel, som redan idag 
finns i läkemedelsförteckningen, och bättre information om 
generiskt utbyte med ökad fokus på läkemedelssubstansen, 
behöver därför också finnas med i ett framtida lösningsförslag. 

6.1.2 Utmaningar i samband med vårdövergångar 

Även om det inte är vanligt kan informationsbrist eller felaktiga 
uppgifter i läkemedels- och receptlistor redan uppstå trots att 
patienten behandlas på endast en vårdenhet. Ju fler personer som är 
involverade i patientens vård och ju oftare patienter behöver för-
flytta sig mellan vårdenheter, vårdnivåer, vårdgivare och huvudmän, 
desto större blir risken för fel och avvikelser. Anledningen är ofta 
brister i kommunikation och informationsöverföring mellan olika 
vårdenheter samt mellan vårdpersonal och patienter. I denna pro-
memoria ligger störst fokus på övergripande patientjournalsystem, 
men det finns många fler system inom hälso- och sjukvården som 
                                                                                                                                                          
3 Frisk P, Rydberg T, Carlsten A och Ekedahl A (2011), Patients’ experiences with generic 
substitution - a Swedish pharmacy survey. Journal of Pharmaceutical Health Services Research 
2011; 2 (1): 9-15. 
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alla kan innehålla information som behöver delas, inte sällan med 
koppling till läkemedelsprocessen. Enligt betänkandet Nästa fas i e-
hälsoarbete (SOU 2015:32) har exempelvis Region Västra 
Götaland 2000 system och Stockholms läns landsting 13004. 

Utmaningarna är särskilt stora när det gäller vårdövergångar 
mellan landstingens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- 
och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsinsatser i kommuner har en 
betydande omfattning. Under år 2014 fick nästan 400 000 personer, 
varav 84 procent 65 år eller äldre, kommunal hälso- och sjukvård 
någon gång under året5. Kommunal hälso- och sjukvårdspersonal 
har dock inte tillgång till landstingets journalsystem och den till-
hörande läkemedelslistan. I brist på gemensam journalinformation 
som kan delas med landstingen behöver det finnas rutiner som 
stödjer verksamheten i det dagliga arbetet, så att rätt information 
finns på rätt plats oavsett vårdgivare eller vårdnivå. Detta kallas för 
samverkan. En enkät som Socialstyrelsen låtit göra visar att skrift-
liga rutiner för samverkan mellan kommunen, landstinget alterna-
tivt regionen, primärvården, sjukhusen och vårdhygieniska funk-
tioner finns hos omkring 80 procent av kommunerna6. Mellan 6 
och 10 procent av kommunerna har rutiner, men inte skriftliga, och 
en ungefär lika stor andel kommuner har inga samverkansrutiner. I 
dessa kommuner är risken för läkemedelsfel i vårdens övergångar 
överhängande. 

En annan utmaning när det gäller vårdövergångar är det ökade 
antalet vårdgivare. De senaste tio åren har hälso- och sjukvården 
genomgått omfattande strukturförändringar, bl.a. en stor ökning av 
antalet privata vårdgivare. Enligt utredningen om rätt information i 
vård och omsorg (SOU 2014:23) ökade landstingens köp av vård-
tjänster från privata leverantörer från 18 miljarder kronor till cirka 
32 miljarder kronor under åren 2006–20127. Bara i Stockholms läns 
landsting finns, förutom offentliga vårdleverantörer, omkring 3 000 
privata verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård8. Siffran 
inkluderar företagare på nationella taxan, d.v.s. den offentliga 
                                                                                                                                                          
4 SOU 2015:32: Nästa fas i E-hälsoarbetet, slutbetänkande från E-hälsokommittén, s. 161. 
5 Socialstyrelsen (2016), Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016, s. 9. 
6 Ibid., s. 55. 
7 SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats i rätt tid, slutbetänkande från utredningen om 
rätt information om vård och omsorg, s. 110. 
8 SOU 2016:41: Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av 
Integritetskommittén, s. 249. 
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ersättningen till privata vårdgivare som har ett samverkansavtal 
med landstinget, och inom tandvården. 

Huruvida antalet vårdgivare kommer att öka ytterligare är svårt 
att säga, men den allmänna utvecklingen inom hälso- och sjuk-
vården är att patienter kan ta kontakt med fler vårdgivare. I och 
med valfrihetsreformen och den nya patientlagen (2014:821) blir 
patienternas möjlighet att välja vård ännu tydligare. Det är också 
vanligare att patienter rör sig över landstingsgränserna, vilket gör 
att uppgifter om patientens läkemedelsbehandling hamnar i 
journalsystem i andra landsting än patientens hemlandsting. För-
utom att patienter själva kan söka sig till andra landsting pågår 
också en trend mot specialisering inom hälso- och sjukvården och 
inte minst koncentration av högspecialiserad sjukvård på ett fåtal 
ställen i Sverige. 

En farhåga i samband med mer fragmentiserad vård och fortsatt 
subspecialisering är att färre ordinatörer an tidigare tar ett helhets-
ansvar för den enskilde patientens medicinering, trots att behovet 
av ett helhetsansvar nu är större. Behoven av att hålla samman 
uppgifter om patienternas läkemedelsbehandling är därför större än 
någonsin tidigare. 

6.2 Medicinska konsekvenser 

Enligt Europarådets expertgrupp för bättre läkemedelsanvändning 
visar flera studier att en stor del av de oönskade läkemedelseffekt-
erna (43-80 procent) är möjliga att förutse och undvika9. Inte alla 
undvikbara läkemedelsrelaterade problem går att härleda till brister 
i tillgång till information om patientens läkemedelsbehandling och 
felaktiga uppgifter, men i de fall som ofullständig eller felaktig 
information ligger till grund för problemen finns stort utrymme 
för ökad patientsäkerhet och i förlängningen också minskade kost-
nader. Uppskattningsvis hälften av de undvikbara fel som i dag 
uppstår i samband med läkemedelsbehandling kan antas vara 
orsakade av att ordinatören ifråga inte har tillräcklig information 

                                                                                                                                                          
9 Council of Europe Expert Group on Safe Medication Practices (2006), Creation of a better 
medication safety culture in Europe: Building up safe medication practices. 
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om antingen patienten eller om läkemedlet i sig10. Detta antagande 
kan ge en fingervisning om hur stor den medicinska vinsten skulle 
kunna vara om informationen om patientens läkemedelsbehandling 
hade varit helt korrekt, fullständig och åtkomlig. 

6.2.1 Exempel från landstingsfinansierad hälso- och sjukvård 

Brist på information om patientens läkemedelsanvändning och 
förekomsten av felaktiga uppgifter, både hos patienten själv och 
hos de legitimerade yrkesgrupper som är involverade i patientens 
vårdprocess, kan drabba patienter med olika typer av sjukdoms-
besvär och i olika åldrar. De medicinska konsekvenserna är dock 
tydligast för sköra patienter, framför allt äldre och multisjuka. 
Kroppsliga förändringar på grund av ålder och sjukdom påverkar 
både omsättning och effekter av läkemedel, vilket leder till en ökad 
känslighet och därmed risk för biverkningar. En bidragande faktor 
är att nedsatta kognitiva förmågor är vanligare i denna grupp än 
bland yngre och friskare patienter. Detta gör att många har svårt att 
själv hålla koll på vilka läkemedel de ska ta. Samtidig användning av 
många läkemedel utgör också en riskfaktor. Antalet läkemedel som 
äldre och multisjuka använder är ofta betydligt högre än läke-
medelsanvändningen i andra patientgrupper, vilket yttrar sig i fler 
läkemedelsrelaterade dödsfall, akutmottagningsbesök, magtarm-
blödningar och fallskador11. Det är kombinationen av ovan nämnde 
faktorer som gör att risken för läkemedelsrelaterade skador ökar 
kraftigt, t.ex. interaktioner mellan läkemedel i kombination med 
nedsatt njurfunktion12. 

Enligt studier har mellan 8 och 22 procent av alla äldre som 
besöker primärvården problem med biverkningar13. Motsvarande 
siffra för slutenvården är mellan 19 och 31 procent. Många läke-
medelsbiverkningar är mindre allvarliga, såsom trötthet, muntorr-
het och förstoppning, men de kan pågå under lång tid och ha en 

                                                                                                                                                          
10 Hammar T (2014), eMedication – improving medication management using information 
technology, Linnaeus University Dissertations No 188. 
11, Socialstyrelsen (2012), Äldre med regelbunden medicinering – antalet läkemedel som risk-
markör, s 14. 
12 Socialstyrelsen (2014), Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag 
till åtgärder, s. 16. 
13 Ibid. s. 8. 



Informationsbristens kosekvenser Ds 2016:44 

104 

stark påverkan på livskvalitet och funktion. Andra biverkningar är 
däremot allvarliga och kan få långtgående konsekvenser såsom fall-
olycka till följd av yrsel, och leda till akuta inläggningar på sjuk-
hus14. Enligt Socialstyrelsens rapport om läkemedelsorsakad sjuk-
lighet från 2014 är det följande tillstånd som oftast föranleder 
inläggning i samband med att det uppstår läkemedelsrelaterade 
problem: lågt blodtryck, fall, blödningar, hjärtrytmrubbningar, salt- 
och vätskebalansrubbningar, medvetandepåverkan eller förvirring, 
hjärtsvikt samt lågt blodsocker15. 

I en svensk studie från 2006, som inte var begränsad till äldre 
och där patienterna hade i snitt ungefär nio läkemedel, bedömdes 
nästan 30 procent av de granskade patienterna ha ett eller flera läke-
medelsrelaterade problem som direkt orsakat eller starkt bidragit 
till inläggning16. Ytterligare 8 procent av patienterna hade ett läke-
medelsrelaterat problem som dock inte var direkt orsak till inlägg-
ning. Studien, som gjordes bland patienter på medicinakuten vid 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, visade att 73 procent av de 
läkemedelsrelaterade problemen gällde biverkningar, 48 procent 
kliniskt betydelsefulla interaktioner och 30 procent bristande följ-
samhet. Terapisvikt och underbehandling, läkemedelsmissbruk och 
läkemedelsförgiftning var andra exempel på problem orsakade av 
läkemedel. 

Ytterligare en svensk studie, i det här fallet baserad på register-
data, gick ut på att beslutsstödssystemet elektroniskt expertstöd 
(EES) prövades på drygt 180 000 patienter med dosdispenserade 
läkemedel. Resultatet av granskningen var att potentiella läke-
medelsrelaterade problem hittades hos 76 procent av de undersökta 
patienterna17. Patienterna stod i genomsnitt på 10 läkemedel och 
antalet varningssignaler per patient var i snitt 2,2. De vanligaste 
problem som upptäcktes var potentiellt olämpliga interaktioner 
mellan läkemedel (37 procent), dubbletter (30 procent) och geriat-
                                                                                                                                                          
14 Bergman U, Ulfvarson J, von Bahr C (2005), Läkemedelsbiverkningar som orsak till 
inläggning på sjukhus. Fokusrapport. Medicinskt programarbete. Forum för kunskap och 
gemensam utveckling. Stockholms Läns Landsting, 2005. 
15 Socialstyrelsen (2016), Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag till 
åtgärder, s. 7. 
16 Fryckstedt J och Asker-Hagelberg C (2008), Läkemedelsproblem vanliga på medicin-
akuten. Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning. 
Läkartidningen. 2008;105(12-13):894-8. 
17 Hammar T (2014),, eMedication – improving medication management using information 
technology, Linnaeus University Dissertations No 188. 
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riska varningar på grund av höga doser eller olämpliga läkemedel 
för äldre. Sett till läkemedelstyper gällde de flesta varningarna 
neuroleptika, sömnmedel och antidepressiva. 

6.2.2 Exempel från kommunfinansierad hälso- och sjukvård 

Andelen personer med tio eller fler läkemedel i befolkningen är 
betydligt högre hos de som får insatser av hemtjänsten eller bor i 
särskilt boende än hos andra grupper i jämförbar ålder18. Andelen 
personer 75 år och äldre i hemtjänst med tio eller fler läkemedel var 
19,4 procent på riksnivå, men spännviden mellan kommunerna var 
stor, mellan 9,6 och 35,3 procent. I riket var värdet för kvinnor 
19,8 procent och för män 18,5 procent. Andelen i särskilt boende 
med tio eller fler läkemedel var 23,3 procent på riksnivå. På 
kommunnivå varierade andelen mellan 8,6 och 45 procent. 
23,8 procent av kvinnorna och 22,2 procent av männen hade tio 
eller fler läkemedel i riket som helhet. Av den enkät till kommuner 
som Socialstyrelsen redovisade i sin senaste lägensrapport inom 
patientsäkerhetsområdet (2016) framgår att det enskilda risk-
område som har rapporterats mest är läkemedelshantering, som 
angetts av 94 procent av kommunerna19. Även informationsöver-
föring, kommunikation och överflyttning mellan vårdenheter finns 
bland de fem mest frekvent rapporterade riskområdena. 

Enligt SKL finns flera svenska studier som har visat att fel i 
informationsöverföringen avseende läkemedel från kommun till 
öppen vård eller slutenvård och tillbaka är mycket vanliga och om-
fattande20. I broschyren ”Läkemedelsfel i vårdens övergångar” 
hänvisas till en studie i Landskrona kommun där 142 medicine-
ringsfel hittades vid 758 informationsöverföringar. Enligt en annan 
studie i Lund fanns i genomsnitt 2,7 fel per patient i patientens 
ordinationslistor vid inskrivning till slutenvård. Att det även är 
vanligt med fel vid utskrivning visade ytterligare en studie i Lund. 
Två tredjedelar av de patienter som skrevs ut från medicinska 
avdelningar till kommunal hälso- och sjukvård hade minst ett fel i 
ordinationslistan. Som nämnts tidigare kan fel i vårdens övergångar 
                                                                                                                                                          
18 Socialstyrelsen (2016), Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016, s. 74. 
19 Ibid., s. 53. 
20 SKL (2011), Läkemedelsfel i vårdens övergångar - åtgärder för att förebygga, s. 10. 
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minimeras genom att göra enkla eller fördjupade läkemedels-
genomgångar, t.ex. när patienten skrivs in på sjukhus, och lämna en 
fullständig och korrekt läkemedelsberättelse samt upprätta en 
aktuell ordinationslista när patienter skrivs ut. Men effektiviteten 
av dessa åtgärder skulle vara mycket större om de berörda aktörer-
na har åtkomst till en källa med fullständiga och korrekta uppgifter. 

6.3 Direkta och indirekta kostnader 

6.3.1 Direkta kostnader 

Det råder ingen tvekan om att felaktig läkemedelsanvändning 
generellt, oavsett vilka patienter som drabbas medicinskt, genererar 
stora kostnader för samhället. Arbetsgruppen för bättre läke-
medelsanvändning (ABLA) uppskattade 1999 att kostnaden för fel-
aktig läkemedelsanvändning i Sverige uppgår till mellan 10 och 
20 miljarder kronor årligen21. Det handlar bl.a. om fel vid förskriv-
ningen, biverkningar, oönskade eller uteblivna läkemedelseffekter, 
interaktioner, överdoser på grund av dubbelordination och brist-
ande följsamhet. Samtliga dessa fenomen kan leda till vårdskador 
och i värsta fall dödsfall. 

Ovan nämnda siffra kan jämföras med att statens kostnader för 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är drygt 20 miljarder 
kronor, och det totala beloppet för offentligt finansierade kost-
nader ungefär 30 miljarder kronor. Detta innebär att den egenliga 
offentliga kostnaden för läkemedelsanvändningen i Sverige, d.v.s. 
inklusive de kostnader som är följden av olika typer av läkemedels-
relaterade fel, kan vara 50 procent högre än vad som anges i de 
vanliga kostnadsredovisningarna. Utifrån uppskattningen att 
hälften av de undvikbara fel som i dag uppstår vid läkemedels-
behandling orsakas av att ordinatören ifråga inte har tillräcklig eller 
korrekt information om antingen patienten eller om läkemedlet i 
sig, kan antas att vidtagande av rätt åtgärder inom området skulle 
kunna leda till en besparing på flera miljarder kronor. 

Ett sätt att räkna på besparingspotential finns i den tidigare 
citerade rapporten från Socialstyrelsen om läkemedelsorsakad 
                                                                                                                                                          
21 Fuchs R, Nordstöm-Torpenberg I och Peterson S (2005), Bättre användning av läkemedel, 
Rapport från ABLA III-projektet, Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm. 
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sjuklighet hos äldre22. Uppskattningen av vad läkemedelsrelaterade 
problem hos äldre kostar bygger bl.a. på ett antal svenska studier 
från början av 2000-talet där kostnaden för varje vårdtillfälle som 
beror på läkemedelsbiverkning beräknas vara 20 000 kronor23. 
Enligt Socialstyrelsens egna beräkningar sker årligen cirka 35 000 
akuta inläggningar av äldre som beror på läkemedelsbiverkningar, 
varav 20 000–25 000 är skulle gå att förebygga. Utifrån antagandet 
att varje vårdtillfälle som beror på läkemedelsbiverkningar idag 
kostar 25 000, vilket överensstämmer med beräkningar i en annan 
svensk studie24, kan kostnaden för akutinläggningar av äldre för-
modas vara nära 900 miljoner kronor per år. Mot bakgrund av att 
andelen undvikbara inläggningar är så hög skulle förebyggande 
arbete kunna ge en besparing på 500–600 miljoner kronor per år. 
En sådan kostnadsminskning skulle inte endast kunna uppnås 
genom att ta fram en samlad källa för uppgifter om patientens läke-
medelsbehandlingar, men flera av de åtgärder som Socialstyrelsen 
föreslår skulle kunna genomföras på ett avsevärt effektivare sätt om 
en samlad källa fanns för sådan information. Exempel på föreslagna 
åtgärder är att minimera överföringsfel och genomgång av läke-
medel, tydligare ansvar för läkemedelsordinationer samt planering 
för uppföljning och avslutande av en läkemedelsbehandling. Även 
samarbete mellan olika yrkesgrupper skulle underlättas av en 
samlad källa. 

Socialstyrelsen pekar i sin rapport på att andelen äldre kommer 
att öka kraftigt framöver, framför allt de som kommer att vara över 
80 år 2020–2030. Detta innebär att dagens kostnader kan förväntas 
växa påtagligt, om ingenting görs. Även om bara en mindre andel 
av dessa vårdtillfällen kunde förebyggas så skulle det innebära en 
besparing för samhället på flera hundra miljoner kronor. 

                                                                                                                                                          
22 Socialstyrelsen (2014), Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag 
till åtgärder, s. 25–26. 
23 Bergman U, Ulfvarson J, och von Bahr C (2005), Läkemedelsbiverkningar som orsak till 
inläggning på sjukhus. Fokusrapport – medicinskt programarbete. Forum för kunskap och 
gemensam utveckling. Stockholms Läns Landsting. 
24 Gyllensten H, Hakkarainen KM, Hägg S, m.fl. (2014), Economic impact of adverse drug 
events – a retrospective population-based cohort study of 4970 adults. PLoS One. 2014 Mar 
17;9(3):e92061. 
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6.3.2 Indirekta kostnader 

Av de fokusgrupper som Läkarförbundet lät göra våren 2016 inom 
ramen för deras behovsanalys av en kommande nationell läke-
medelslista framgår att osäker eller bristfällig information inte bara 
leder till medicinska konsekvenser och direkta kostnader, utan att 
detta också tar mycket av läkarnas och annan vårdpersonals arbets-
tid25. När det handlar om patienter med många olika läkemedel, 
framför allt sådan som är förvirrade eller påverkade av sitt sjuk-
domstillstånd samt besöker olika vårdgivare, kan det krävas en 
mycket stor arbetsinsats för att få fram en någorlunda bra bild av 
patientens aktuella läkemedelsbehandling. Ovan nämnda fokus-
grupper visar att läkare förmodligen överutreder patienter med 
misstänkt ofullständig läkemedelsinformation bara för att säker-
ställa att inga oförutsedda interaktioner eller biverkningar uppstår. 

Den tid som går åt att söka i digitala system och pappers-
dokumentation, tolka informationen, ta kontakter med andra vård-
givare och monitorera patienten mer än vad som hade behövts om 
det hade funnits en tillförlitlig källa med samlad läkemedels-
information, går på bekostnad av andra vårdinsatser. Personalens 
kompetens skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Vetskapen att 
man i många situationer behöver lägga tid på att samla information 
som är nödvändig för att minska risken för felaktiga beslut, men 
som egentligen skulle kunna finnas i en nationell källa, påverkar 
personalen på ett negativt sätt. Att ständigt behöver avväga när 
risken för felmedicinering är tillräckligt liten för att våga fatta nästa 
beslut är, utöver de tidskrävande kartläggningar som måste göras, 
en ständig källa till stress. 

6.4 Möjligheter till missbruk eller manipulering 

I den rapport som Linnéuniversitetet tog fram till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 2013 anser läkare att en av de största 
fördelarna med en gemensam läkemedelslista skulle vara att minska 
risker som uppstår i och med att vissa patienter besöker flera olika 

                                                                                                                                                          
25 Sveriges läkarförbund (2016), Nationell läkemedelslista nu! En kvalitativ studie av läkarnas 
behov av en nationell läkemedelslista, 2016, s. 13. 
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läkare för att få tag på beroendeframkallande läkemedel26. Patient-
grupper som har beroendeproblematik rör sig ofta mellan olika 
ordinatörer för att kunna ta ut en större mängd läkemedel än vad 
som behövs för deras personliga användning. Ordinatörerna har 
inte alltid åtkomst till varandras läkemedelslista och kan inte heller 
se patientens aktuella förskrivningar i receptregistret. I och med att 
dessa patienter eller brukare i många fall inte är benägna att ge 
samtycke till åtkomst i läkemedelsförteckningen finns inga möjlig-
heter för ordinatören att veta vilken mängd av vissa aktiva substan-
ser patienten har fått förskrivet. 

Om patienten begär att få läkemedlet utskrivet på pappersrecept 
kan inte heller apotekspersonal kolla upp om patienten har flera 
aktuella recept på samma läkemedelssubstans. Dessa läkemedel 
syns inte i receptregistret för expedierande personal. I tillägg till att 
patienten kan ha besökt olika ordinatörer för att få tag på samma 
läkemedel förekommer ibland också manipulering av recept. Med 
manipulering menas att en patient eller någon annan ändrar i en 
förskrivning på så sätt att annat läkemedel, annan styrka, antalet 
uttag eller fler förpackningar kan expedieras av apotek, förutsatt att 
manipuleringen inte upptäcks27. I begreppet ingår även de fall där 
klisterlappen med apotekens notering av vad som expedierats på 
receptet tas bort eller ändras i syfte att mer läkemedel ska kunna 
expedieras. 

En nationell källa för patientens ordinerade läkemedel i 
kombination med elektronisk förskrivning som huvudregel, där 
förskrivning på pappersrecept endast skulle vara tillåten i ett fåtal 
väldefinierade situationer, skulle betydligt minska utrymmet för 
missbruk och manipulering av systemet. 

6.5 Övriga konsekvenser 

Att olika system och källor som innehåller läkemedelsrelaterade 
uppgifter inte är synkroniserade eller kommunicerar med varandra 
innebär att läkare och annan vårdpersonal dagligen behöver föra 

                                                                                                                                                          
26 Hammar, T (2013), Förändringar i informationsrisker vid övergång från lokal till gemensam 
läkemedelslista, Hammar, Linnéuniversitet, s. 16 
27 Läkemedelsverket och Socialstyrelsen (2015), Minskad användning av särskilda recept-
blanketter, s. 8. 
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över information mellan system manuellt. Detta innebär en ständig 
risk för att misstag begås och information tappas bort. Risken är 
särskilt stor om information behöver föras över mellan system med 
olika informationsstruktur, t.ex. om ett system tillåter dokumenta-
tion av antalet vårdtillfällen per dygn och det andra systemet 
antalet vårdtillfällen per tidsinterval. Läkarförbundets fokusgrupper 
visar också att incitamentet att noggrant dokumentera läkemedels-
ordinationer i patientjournalen försvagas av att informationen ändå 
inte kan aggregeras samt att man måste lägga mycket tid på att 
själva söka information som de inte får åtkomst till i deras egen 
patientjournal.
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7 Bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling 
gällande läkemedel för människa 

De behovs- och konsekvensanalyser som behandlas i kapitel 5 och 
6 visar att en säker läkemedelsbehandling förutsätter att informa-
tion om en patients ordinerade läkemedel är korrekt, fullständig 
och tillgänglig i varje steg av läkemedelsprocessen. En samlad 
informationskälla med fullständiga och korrekta uppgifter om en 
patientens läkemedelsbehandling måste emellertid utformas på så 
sätt att patienters personliga integritet skyddas mot otillbörlig 
behandling av personuppgifter. 

I detta kapitel behandlas nu gällande rättslig reglering av person-
uppgiftsbehandling avseende läkemedel till människa, både inter-
nationell och nationell reglering. Det lämnas bl.a. en redogörelse 
för de regler som gäller för den personuppgiftsbehandling som ut-
förs av hälso- och sjuvården eller öppenvårdsapotek vid ordination, 
förskrivning och expediering av läkemedel. I avsnitt 7.4 nämns EU-
förordningen om dataskydd som ska börja tillämpas den 25 maj 
2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 

7.1 Internationell reglering 

7.1.1 Förenta Nationernas allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna m.m. 

Förenta Nationernas (FN) generalförsamling antog år 1948 en 
universell deklaration om de mänskliga rättigheterna – FN:s all-
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männa förklaring om de mänskliga rättigheterna. Deklarationer är 
oftast inte juridiskt bindande för FN:s medlemsstater utan slår fast 
en politisk vilja. Stora delar av FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna anses emellertid vara juridiskt bindande 
genom sedvanerätt. I artikel 12 anges att ingen får utsättas för god-
tyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korre-
spondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt 
anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingrip-
anden och angrepp. Vidare anges bl.a. i artikel 29 att vid utövandet 
av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas 
sådana inskränkningar som fastställts i lag och enbart i syfte att 
trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och 
friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles 
berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 

År 1976 trädde FN:s internationella konvention om med-
borgerliga och politiska rättigheter i kraft. Konventioner är, till 
skillnad från deklarationer, juridiskt bindande för de stater som har 
förbundit sig att följa dem. Sverige anslöt sig till konventionen 
redan år 1971. Skyddet för den personliga integriteten behandlas 
främst i artikel 17 i konventionen. Enligt artikel 17. 1 får ingen ut-
sättas för godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på 
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för olag-
liga angrepp på sin heder eller sitt anseende. Enligt artikel 17.2 har 
var och en rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och 
angrepp. År 1990 antog FN riktlinjer om datoriserade register med 
personuppgifter. Riktlinjerna är inte rättsligt bindande utan kan 
anses utgöra anvisningar till stater om vilka principer som ska anses 
utgöra minimumnivåer för ett godtagbart dataskydd. 

7.1.2 Europakonventionen 

Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna (Europakonventionen) gäller som svensk lag. Enligt 2 kap. 
19 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i 
strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. 

Av betydelse för skyddet för den personliga integriteten är 
framför allt artikel 8 i konventionen. Där stadgas att var och en har 
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rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens. En offentlig myndighet får inte inskränka åt-
njutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i 
ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd 
eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för 
hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

Behandling av personuppgifter kan falla inom tillämpnings-
området för artikel 8 i Europakonventionen. All slags behandling 
av personuppgifter omfattas dock inte, utan frågan måste gälla 
privatliv, familjeliv, hem eller korrespondens. Primärt innebär 
artikel 8 att staten ska avhålla sig från inskränkningar i den 
skyddade rättigheten, utom i de fall som en inskränkning sker med 
stöd i lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 
med hänsyn till ett allmänt eller särskilt intresse. Ingreppen får inte 
sträcka sig längre än vad som krävs för att uppnå ändamålet. 
Artikeln innebär även en skyldighet för staten att vidta positiva 
åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Vad som i huvud-
sak kan förväntas är att staten utfärdar lagar och förordningar som 
ger ett tillfredsställande skydd åt privatliv, familjeliv, hem och 
korrespondens. 

7.1.3 Europarådets dataskyddskonvention och 
rekommendationer 

Bestämmelser av betydelse för personuppgiftsbehandling finns 
även i Europarådets konvention 108 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av personuppgifter, dataskyddskonven-
tionen, från år 1981. Konventionens innehåll kan ses som en 
precisering av skyddet vid användning av automatisk databehand-
ling enligt artikel 8 i Europakonventionen. Konventionens syfte är 
att säkerställa den enskildes rätt till personlig integritet i samband 
med automatisk databehandling av personuppgifter och att för-
bättra förutsättningarna för ett fritt informationsflöde över lands-
gränserna. I konventionen ställs bl.a. krav på att de personuppgifter 
som undergår automatisk databehandling ska inhämtas och 
behandlas på ett korrekt sätt och vara relevanta med hänsyn till 
ändamålet, att vissa typer av uppgifter inte får undergå automatisk 
databehandling om inte den nationella lagen ger ett ändamålsenligt 
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skydd, samt att lämpliga säkerhetsåtgärder ska vidtas för att skydda 
personuppgifter gentemot oavsiktlig eller otillåten förstörelse. 
Dataskyddskonventionens roll som riktmärke för automatiserad 
behandling av personuppgifter har i princip övertagits av data-
skyddsdirektivet i och med att direktivet genomförts i EU-
ländernas nationella lagstiftningar. Konventionen trädde i kraft den 
1 oktober 1985. Samtliga medlemsstater i EU har ratificerat 
konventionen som är bindande för Sverige och övriga medlems-
stater. För närvarande pågår inom Europarådet en översyn av 
konventionen. 

För att ytterligare utveckla de allmänna principerna och reglerna 
i dataskyddskonventionen nr. 108 har flera rekommendationer som 
inte är juridiskt bindande antagits av Europarådets minister-
kommitté t.ex. Europarådets rekommendation nr R(97)5 av den 
13 februari 1997 om skydd av hälsouppgifter. 

7.1.4 Riktlinjer från OECD 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, 
har utarbetat riktlinjer i fråga om integritetsskyddet och person-
dataflödet över gränserna. Riktlinjerna motsvarar i princip de 
bestämmelser som återfinns i dataskyddskonventionen. 

7.1.5 Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna 

I och med Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 
2009, blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-
heterna, rättighetsstadgan, rättsligt bindande för medlemsstaterna. 
I rättighetsstadgan bekräftas de rättigheter som har sin grund i 
medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och inter-
nationella förpliktelser, Europakonventionen, unionens och 
Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna. Rättighetsstadgans syfte är att kodifiera de grund-
läggande fri- och rättigheter som EU redan erkänner. 

I stadgans artikel 7 föreskrivs att var och en har rätt till respekt 
för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sin korrespondens. I 
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artikel 8 föreskrivs vidare att var och en har rätt till skydd av de 
personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska 
behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den 
berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig 
grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter 
som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. Stadgan 
riktar sig till verksamhet som utförs av EU:s egna organ och 
institutioner och den blir tillämplig för medlemsstaterna endast i de 
fall där de tillämpar EU-rätten, artikel 51. 

7.1.6 Dataskyddsdirektivet m.m. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter, dataskyddsdirektivet, är 
genomförd i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204). 
Direktivet syftar till att garantera en hög och i alla medlemsstater 
likvärdig skyddsnivå när det gäller enskilda personers fri- och 
rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter och att 
främja ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna i 
EU. Medlemsstaterna får inom den ram som anges i direktivet 
närmare precisera villkoren för när behandling av personuppgifter 
får förekomma. Sådana preciseringar får dock inte hindra det fria 
flödet av personuppgifter inom unionen. 

Enligt dataskyddsdirektivet måste all behandling av personupp-
gifter vara laglig och korrekt. Uppgifterna måste vara riktiga och 
aktuella samt adekvata, relevanta och nödvändiga med hänsyn till 
de ändamål för vilka de behandlas. Ändamålen ska vara uttryckligt 
angivna vid tiden för insamling av uppgifterna. De ändamål för 
vilka uppgifterna senare behandlas får inte vara oförenliga med de 
ursprungliga ändamålen. Personuppgifter får enligt direktivet 
behandlas bara i vissa fall. Personuppgifter får behandlas bl.a. om 
den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke, om behand-
lingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som 
åligger den registeransvarige eller är nödvändig för att utföra en 
arbetsuppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighets-
utövning. Personuppgifter får även behandlas om intresset av att 
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den registeransvarige får behandla uppgifterna väger tyngre än den 
registrerades intresse av att de inte behandlas. 

Vissa särskilda i direktivet angivna kategorier av uppgifter får 
som huvudregel inte behandlas. Det gäller bl.a. uppgifter som rör 
hälsa och sexualliv. I direktivet görs dock undantag från denna 
regel i vissa särskilt angivna situationer, bl.a. om det finns uttryck-
ligt samtycke från den registrerade eller om behandlingen av upp-
gifterna är nödvändig med hänsyn till förebyggande hälso- och 
sjukvård, medicinska diagnoser, vård eller behandling eller 
administration av hälso-och sjukvård. 

Dataskyddsdirektivet föreskriver att den registeransvarige ska 
informera den registrerade om att personuppgifter är föremål för 
behandling och därvid redogöra för ändamålet med behandlingen. 
Har uppgifterna inte samlats in från den registrerade själv behöver 
den registeransvarige dock inte lämna någon information om den 
registrerade redan känner till informationen eller om det skulle visa 
sig vara omöjligt eller innebära en ansträngning som inte står i 
proportion till nyttan. Den registrerade har dock rätt att på begäran 
få information om de registrerade uppgifterna. Vidare har den 
registrerade rätt att få sådana uppgifter som inte har behandlats i 
enlighet med direktivet rättade, utplånade eller blockerade. Direk-
tivet innehåller även regler om säkerhet vid behandlingen. 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd 
att ersätta dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG, allmän dataskyddsförordning. Förordningen 
kommer att medföra att personuppgiftslagen (1998:204) och 
personuppgiftsförordningen (1998:1191), samt Datainspektionens 
föreskrifter i anslutning till denna reglering, upphävs. 

7.2 Nationell reglering 

7.2.1 Regeringsformen 

Grundläggande bestämmelser om skydd för den personliga integri-
teten finns i regeringsformen. Av målsättningsstadgandet i 1 kap. 
2 § regeringsformen framgår bl.a. att den offentliga makten ska 
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utövas med respekt för bl.a. den enskilda människans frihet och att 
det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

Den 1 januari 2011 trädde i kraft en ny lydelse av 2 kap. 6 § 
regeringsformen som stadgar bl.a. att var och en är skyddad gent-
emot det allmänna mot betydande intrång i den personliga inte-
griteten som sker utan samtycke och innebär kartläggning eller 
övervakning av enskilds personliga förhållanden. Historiskt sett har 
det konstitutionella skyddet för den personliga integriteten i allt 
väsentligt inskränkt sig till att begränsa det allmännas utrymme att 
ingripa mot den fria åsiktsbildningen som en av grundvalarna för 
ett demokratiskt styrelseskick. Rättsutvecklingen under senare år 
visar dock att synen på skyddet för enskildas privatliv har för-
ändrats och att detta intresse numera betonas starkare än tidigare. I 
förarbetena till 2 kap. 6 § andra stycket framhålls att respekten för 
individens självbestämmande är grundläggande i en demokrati (se 
prop. 2009/10:80 s. 176). Förstärkningen av grundlagsskyddet för 
den personliga integriteten innebär således att vikten av individens 
självbestämmande nu betonas tydligare än tidigare i grundlag. 

Rätten till skydd av privatlivet och den personliga integriteten 
enligt regeringsformen är dock inte absolut utan kan begränsas 
genom lag (2 kap. 20-24 §§). Begränsningen får dock inte gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett 
dem och inte heller sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den 
fria åsiktsbildningen. Detta fordrar att nya lagförslag som innebär 
risker ur integritetssynpunkt är väl motiverade och grundade på 
noggranna behovsanalyser och intresseavvägningar, att konse-
kvensbeskrivningarna när det gäller integritetsaspekterna är klara 
och begripliga samt att det är möjligt att förstå varför ett förslag 
valts framför ett annat mindre ingripande förslag för att nå ett visst 
eftersträvat mål (se SOU 2007:22 s. 445 f.). 

7.2.2 Bestämmelser om offentlighet och sekretess 

Inom hälso-och sjukvården finns ett starkt sekretesskydd för upp-
gifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden. Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess för sådana uppgifter 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
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eller någon närstående lider men. Paragrafen föreskriver ett omvänt 
skaderekvisit, dvs. det råder en presumtion för att sekretess ska 
gälla. 

Av 25 kap. 2 § första stycket OSL följer att absolut sekretess 
gäller hos en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård eller 
annan medicinsk verksamhet för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om uppgiften har gjorts tillgänglig för myndigheten 
av en annan sådan myndighet eller av en enskild vårdgivare enligt 
vad som föreskrivs i patientdatalagen om sammanhållen journal-
föring och om förutsättningar för att myndigheten ska få behandla 
uppgiften enligt 6 kap. 3 §, 3 a § eller 4 § patientdatalagen inte är 
uppfyllda. Bestämmelserna har införts mot bakgrund av att hand-
lingar med s.k. ospärrade uppgifter som huvudregel utgör allmänna 
handlingar hos alla vårdgivare som är anslutna till ett system med 
sammanhållen journalföring. Syftet med bestämmelsen är att en 
vårdgivare, som enligt patientdatalagen saknar befogenhet att ta del 
av ospärrade uppgifter som en annan vårdgivare har gjort 
potentiellt tillgängliga för vårdgivaren, inte ska behöva ta del av 
dessa uppgifter för att kunna avgöra sekretessfrågan om upp-
gifterna begärs ut. 

Enligt 12 kap. 1 och 2 §§ OSL gäller inte sekretess i förhållande 
till den enskilde själv och den enskilde kan helt eller delvis häva 
sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, allt under 
förutsättning att annat inte anges i OSL. Av 25 kap. 6 § OSL följer 
emellertid att sekretess gäller i förhållande till den vård- eller 
behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälso-
tillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till 
honom eller henne. 

Av 25 kap. 13 § OSL framgår att om den enskilde på grund av 
sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en 
uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 1 § inte att en uppgift 
om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nöd-
vändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en 
myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet 
inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en 
enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens 
område. 
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Regler om tystnadsplikt inom den enskilda (privata) hälso- och 
sjukvården och på verksamheter där det bedrivs detaljhandel med 
läkemedel enligt lagen om handel med läkemedel finns i 6 kap. 
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Enligt 6 kap. 12 § PSL får 
den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen 
inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta 
om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan upp-
giftsskyldighet som följer av lag eller förordning. 

Enligt 25 kap. 17 c § OSL hindrar inte sekretessen enligt 17 a 
och 17 b §§ som gäller hos E-hälsomyndigheten att uppgifter 
lämnas ut enligt lagen (1996:1156) om receptregister och lagen 
(2005:258) om läkemedelsförteckningen. 

7.2.3 Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen (1998:204), är ett införlivande av dataskydds-
direktivet. Personuppgiftslagen är generellt tillämplig men om det i 
en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker från 
lagen, ska de bestämmelserna gälla. I förarbetena till lagen anförde 
regeringen att det traditionella svenska systemet med särregler i 
särskilda författningar var att föredra framför generella undantag 
från den nya lagen (se prop. 1997/98:44 s. 41). 

I personuppgiftslagen finns bestämmelser om behandling av 
personuppgifter och när en sådan behandling är tillåten. Lagen 
gäller för behandling som helt eller delvis är automatiserad men 
även för annan behandling om uppgifterna ingår eller är avsedda att 
ingå i en struktureras samling av personuppgifter som är till-
gängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier 
(5 §). Med personuppgifter avses all slags information som direkt 
eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 
Begreppet behandling innefattar insamling, registrering, organise-
ring, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, 
användning, utlämnande genom översändande, spridning eller 
annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkör-
ning, blockering, utplåning eller förstöring (3 §). 

I lagen ställs vissa grundläggande krav på all behandling av 
personuppgifter som omfattas av lagen. Personuppgifter får 
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behandlas bara om det är lagligt och de ska alltid behandlas på ett 
korrekt sätt och i enlighet med god sed. Personuppgifter ska samlas 
in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål 
och får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det 
för vilket uppgifterna samlades in. De personuppgifter som 
behandlas ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ända-
målen med behandlingen. Med detta krav avses att personupp-
gifterna ska vara av sådant slag att de hör till saken (relevanta) och 
är ägnade att uppnå det mål man har med behandlingen (adekvata). 
Inte heller får fler personuppgifter behandlas än vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Därutöver 
ska de uppgifter som behandlas vara riktiga och, om det är nöd-
vändigt, aktuella. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att rätta, 
blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller 
ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 
Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (9 §). 

Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har 
lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är 
nödvändig för vissa i lagen uppräknade ändamål, såsom att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet 
eller att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den person-
uppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken person-
uppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse 
väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning 
av den personliga integriteten (10 §). Personuppgifter får inte 
behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, om den 
registrerade hos den personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält 
att han eller hon motsätter sig sådan behandling (11 §). I de fall då 
behandling av personuppgifter bara är tillåten när den registrerade 
har lämnat sitt samtycke har den registrerade rätt att när som helst 
återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den 
registrerade får därefter inte behandlas (12 § första stycket). Den 
enskilde har utöver vad som anges i 11 § och 12 § första stycket 
ingen rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som är 
tillåten enligt personuppgiftslagen (12 § andra stycket). 

För känsliga personuppgifter är utgångspunkten att det är för-
bjudet att behandla dem. Med känsliga personuppgifter avses 
sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 
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politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
en fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv (13 §). Det är 
trots förbudet tillåtet att behandla känsliga personuppgifter när den 
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke eller om behand-
lingen är nödvändig för vissa i lagen uppräknade ändamål, såsom 
hälso- och sjukvårdsändamål: förebyggande hälso- och sjukvård, 
medicinska diagnoser, vård eller behandling eller administration av 
hälso- och sjukvård (15 och 18 §§). 

Samtycke definieras i personuppgiftslagen som varje slag av 
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den regi-
strerade, efter att ha fått information, godtar behandling av person-
uppgifter som rör honom eller henne (3 §). Ett samtycke torde 
gälla tills vidare om inte annat uttryckligen framgår av den vilje-
yttring varigenom samtycket konstitueras (se Personuppgiftslagen 
En kommentar, Öman, Lindblom, andra upplagan 2001 s. 127). 

I lagen finns även bestämmelser om bl.a. i vilka fall information 
om behandling av personuppgifter ska lämnas till den enskilde (23-
27 §§), om rättelse av personuppgifter (28 §) och om säkerheten 
vid behandling av personuppgifter (30–31 §§). 

7.2.4 Allmänt om registerförfattningar 

En registerförfattning innebär en specialreglering i förhållande till 
personuppgiftslagen. Sådana särskilda författningsregleringar av 
personuppgifter har skett utifrån ställningstagandet att person-
register med ett stort antal registrerade personer och med ett 
integritetskänsligt innehåll bör var reglerade i lag (se prop. 
1990/91:60 s. 56 ff.). 

Exempel på registerförfattningar som reglerar hanteringen av 
uppgifter om en patients läkemedelsanvändning är patientdata-
lagen, apoteksdatalagen (2009:367), lagen (1996:1156) om recept-
register och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. 

Hälso- och sjukvårdens behandling av personuppgifter vid 
ordination av läkemedel regleras i patientdatalagen. Öppenvårds-
apotekens behandling av personuppgifter vid expediering av för-
skrivna läkemedel och andra varor regleras i apoteksdatalagen. För 
E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter i recept-
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registret och läkemedelsförtekningen finns bestämmelser i lagen 
om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. 

7.2.5 Patientdatalagen 

I patientdatalagen finns bestämmelser som reglerar informations-
hanteringen inom hälso- och sjukvården. I lagen finns bestämmel-
ser om skyldighet att föra patientjournal. Syftet med att föra 
patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av 
patienten, men journalen är även en informationskälla för 
patienten, för uppföljning och utveckling av verksamheten, för till-
syn och rättsliga krav samt för uppgiftsskyldighet enligt lag och 
forskning (3 kap. 2 §). Skyldig att föra patientjournal är den som 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller sär-
skilt förordnande att utöva visst yrke samt vissa andra i patient-
datalagen angivna aktörer. En patientjournal ska innehålla de upp-
gifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om 
uppgifterna finns tillgängliga ska patientjournalen alltid innehålla 
bl.a. uppgift om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bak-
grunden till vården, uppgift om ställd diagnos och väsentliga upp-
gifter om vidtagna och planerade åtgärder (3 kap. 6 § patientdata-
lagen). Närmare bestämmelser om vad en patientjournal ska inne-
hålla finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-
FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården.(se även avsnitt 4.2.2 om dokumentation av 
en läkemedelsordination). 

Med patientjournal avses en eller flera journalhandlingar som 
rör samma patient. Med journalhandling avses framställning i skrift 
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat 
sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas 
eller inkommer i samband med vården av en patient och som inne-
håller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder(1 kap. 
3 §). Begreppet patientjournal är klart avgränsat i den mening att 
den endast kan avse en viss patient och att den avser en viss form av 
vårddokumentation som utförs till följd av en rättslig förpliktelse 
att dokumentera informationen. Mer diffust blir det när man ska 
ange var en journal börjar och slutar och vad som är en eller flera 
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fristående journaler beträffande en patient. Inte minst gäller det vid 
elektronisk patientjournalföring i ett informationssystem som är 
gemensamt för alla vårdenheter och alla journalföringspliktiga 
yrkeskategorier inom en vårdgivares verksamhet. Begreppet 
patientjournal blir i denna bemärkelse snarast en samlingsbeteck-
ning för alla de olika slags journalhandlingar som, helt och hållet 
beroende på hur journalföringen är organiserad, med tiden samlas 
kring en patient (se prop. 2007/08:126 s. 80-81). 

Att föra patientjournal är således en skyldighet för vissa yrkes-
kategorier inom hälso- och sjukvården. Denna skyldighet gäller 
oberoende av patientens inställning till dokumentationen som 
sådan. Eftersom patientens samtycke till vård och behandling som 
huvudregel är en förutsättning för hälso- och sjukvården, får en 
enskild som motsätter sig journalföringen antingen avstå från 
vården eller låta bli att lämna upplysningar som annars skulle ha 
antecknats i journalen (se prop. 2007/08:126 s 111). 

En journalhandling ska i regel bevaras under minst tio år efter 
det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Vissa slags 
journalhandlingar ska bevaras under en längre tid och särskilda 
bestämmelser gäller för journalhandlingar som tagits om hand efter 
beslut av Inspektionen för vård och omsorg (3 kap. 17 §). 

Enligt patientdatalagens regelverk får en patientjournal med till-
hörande journalhandlingar, såsom läkemedelslista och annan vård-
dokumentation, finnas elektroniskt tillgänglig inom vårdenheten 
enligt reglerna om elektronisk åtkomst och inre sekretess (4 kap. 
1–3 §§). Patientjournalen får även finnas elektroniskt tillgänglig 
mellan olika vårdenheter eller vårdprocesser hos samma vårdgivare 
enligt reglerna om inre sekretess (4 kap. 4-5 §§). Om patient-
journalen finns hos en annan myndighet men inom samma vård-
givare får den finnas elektroniskt tillgänglig enligt reglerna om 
utlämnande genom direktåtkomst (5 kap. 4 §). Utbyte av vård-
dokumentation kan dessutom få ske mellan olika vårdgivare genom 
direktåtkomst inom ramen för ett system för sammanhållen 
journalföring (6 kap.). Vad som gäller för rätten att få åtkomst till 
journaluppgifter om en patient är således beroende av i vilken vård-
enhet, vårdprocess, myndighet eller vårdgivare som patient-
journalen finns. Hälso- och sjukvårdspersonal som behöver 
åtkomst till en patients journalhandlingar behöver därmed förhålla 
sig till olika regler beroende på hur journalföringen är organiserad. 
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Om patientjournalen finns hos en och samma vårdgivare inom 
en viss vårdenhet eller vårdprocess gäller reglerna om elektronisk 
åtkomst och inre sekretess som innebär att den som arbetar inom 
vårdenheten eller vårdprocessen får ta del av uppgifter i patient-
journalen om hen deltar i vården av patienten eller av annat skäl 
behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso-och sjukvården 
(4 kap. 1 ). Vårdgivaren ska bestämma villkor för tilldelning av 
behörighet till åtkomst för sådana uppgifter och behörigheten ska 
begränsas till vad som behövs för att personen i fråga ska kunna 
fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (4 kap. 
2 §). Vårdgivaren ska vidare tillse att sådan åtkomst kontrolleras 
(4 kap. 3 §). 

Om patientjournalen finns inom samma vårdgivare men i en 
annan vårdenhet eller vårdprocess gäller reglerna om patientens 
möjlighet att begränsa elektroniskt åtkomst som innebär att upp-
gifter hos en vårdgivare inom en vårdenhet eller en vårdprocess inte 
får göras tillgängliga för den som arbetar vid en annan vårdenhet 
eller vårdprocess hos samma vårdgivare om patienten motsätter sig 
detta. Däremot får uppgift om att det finns spärrade uppgifter vara 
tillgänglig för andra vårdenheter och vårdprocesser (4 kap. 4 §). 
Spärren får hävas av vårdgivaren om patienten samtycker till det 
eller om patientens samtycke inte kan inhämtas och informationen 
kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen 
behöver (4 kap. 5 §). 

Om patientjournalen finns hos en annan myndighet men inom 
samma vårdgivare gäller reglerna om utlämnande genom direkt-
åtkomst (5 kap. 4 §). Om ett landsting eller en kommun bedriver 
hälso- och sjukvård genom flera myndigheter, får en sådan myndig-
het ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon 
annan sådan myndighet i samma landsting eller kommun. 

Om patientjournalen finns hos en annan vårdgivare gäller 
reglerna om elektroniskt utlämnande i form av direktåtkomst 
genom sammanhållen journalföring som innebär att uppgifter om 
en patient får göras tillgängliga för andra vårdgivare om inte 
patienten motsätter sig detta (6 kap 1–2 §§). I förarbetena till 
patientdatalagen uttryckte regeringen att det är eftersträvansvärt 
att den nya regleringen och möjligheterna till sammanhållen 
journalföring inte kombineras med restriktioner som tvingar vård-
givarna att hålla sig med parallella, separata informationssystem; ett 
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system för patienter som accepterar den sammanhållna journal-
föringen och ett system för dem som inte gör det. I stället bör 
regleringen ta sikte på hur tillgängligheten till journalinformation 
och annan vårddokumentation ska kunna begränsas i syfte att 
skydda patienters personliga integritet (se prop. 2007/08:126 s. 
111). 

Innan journaluppgifter får göras tillgängliga för andra vårdgivare 
genom sammanhållen journalföring ska patienten informeras om 
vad den sammanhållna journalföringen innebär och om sin rätt att 
motsätta sig att uppgifterna görs tillgängliga för andra vårdgivare än 
den patienten uppsökt (6 kap. 2 §). Hur denna information ska 
lämnas kan inte anges generellt. Det ankommer på hälso- och sjuk-
vårdens aktörer att hitta lämpliga former som är väl avvägda och 
anpassade till olika verksamhetsområden och till olika slags sam-
arbeten mellan vårdgivare genom sammanhållen journalföring samt 
till den enskilde patientens förmåga att ta till sig informationen. 
Patienten ska således vid varje vårdepisod ha en möjlighet att 
motsätta sig att vårddokumentation görs tillgänglig för utom-
stående vårdgivare. Detta innebär dock inte att den enskilde får en 
rätt att motsätta sig att uppgifter journalförs eller annars dokumen-
teras i det elektroniska system som vårdgivaren använder. Något 
krav på samtycke i den mening som avses i personuppgiftslagen 
såsom förutsättning för personuppgiftsbehandlingen är det alltså 
inte. Genom den föreslagna bestämmelsen uppnår man i stället en 
ordning där ett slags opt out-modell eller, om man så vill, ett tyst 
samtycke i praktiken gäller för att journaluppgifter lämnas ut till 
andra vårdgivare genom införande i ett system för sammanhållen 
journalföring (se prop. 2007/08 s. 112-113). 

Om patienten motsätter sig får journaluppgifter inte göras till-
gängliga för en annan vårdgivare. En spärrning kan avse samtliga 
eller bara vissa uppgifter i patientjournalen och kan göras endast i 
förhållande till någon eller vissa vårdgivare som deltar i det 
sammanhållna journalsystemet (se prop. 2007/08:126 s. 249). 

Möjligheten för en patient att motsätta sig personuppgifts-
behandlingen omfattar dock inte uppgift om att det finns spärrade 
uppgifter och vilken vårdgivare som har spärrat dem (6 kap. 2 § 
andra stycket). Uppgift om att det finns spärrade uppgifter får 
göras tillgängliga för andra vårdgivare. Även uppgift om vilken 
vårdgivare som har spärrat uppgifterna får under vissa i patient-
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datalagen angivna förutsättningar göras tillgänglig för andra vård-
givare (6 kap. 2, 4 §§). Spärren får hävas om patienten samtycker 
till det eller om patientens samtycke inte kan inhämtas och 
informationen kan antas ha betydelse för den vård som patienten 
oundgängligen behöver. Spärren kan dock endast hävas genom att 
en vårdgivare begär hos den vårdgivare som har spärrat uppgifterna 
att denne häver spärren (6 kap. 4 §). I förarbetena tydliggörs att 
spärren inte kan forceras av en extern vårdgivare, inte ens i en 
nödsituation (se prop. 2007/08:126 s. 113). 

För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan 
vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journal-
föring måste vissa i patientdatalagen angivna förutsättningar före-
ligga. Några av dessa är att patienten ska ha lämnat sitt samtycke 
och att den berörda informationen ska röra en patient som det 
finns en aktuell patientrelation med samt kan antas ha betydelse för 
att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos 
patienten inom hälso- och sjukvården (6 kap. 3 §). Om inte de för-
utsättningar för behandling som anges i patientdatalen är uppfyllda 
får en vårdgivare inte behandla en annan vårdgivares uppgifter om 
en patient i systemet med sammanhållen journalföring. (6 kap. 5 §). 

För att vårdgivaren ska bereda sig direktåtkomst krävs således 
ett aktivt samtycke från patientens sida. Det räcker inte att 
patienten inte motsätter sig att vårdgivaren tar del av uppgifterna. 
Det ska vara ett sådant samtycke som avses i personuppgiftslagen 
dvs. ett frivilligt, särskilt och otvetydigt samtycke, se avsnitt 7.2.3. 
Inget hindrar att ett samtycke lämnas i förväg innan den aktuella 
patientrelationen har uppstått. Många gånger kan det vara en 
praktisk ordning att patienten redan i samband med att uppgifter 
om honom eller henne görs tillgängliga i ett sammanhållet journal-
system samtycker till att annan vårdgivare senare får ta del av upp-
gifterna. Detta är möjligt under förutsättning att samtycket är 
särskilt och otvetydigt. Ett praktiskt exempel på då samtycke kan 
lämnas i förväg är då patienten befinner sig i en vårdprocess som 
inbegriper flera olika vårdgivare och där patienten skickas runt 
mellan dessa i ett remissförfarande (se prop. 2007/08:126 s. 252-
253). 

I patientdatalagen finns även bl.a. bestämmelser om behandling 
av personuppgifter i kvalitetsregister (7 kap.) och om den enskildes 
rättigheter avseende journaluppgifter (8 kap.). 
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7.2.6 Apoteksdatalagen 

Apoteksdatalagen tillkom år 2009 i och med omregleringingen av 
apoteksmarknaden. Regeringen ansåg det angeläget med en tydlig 
reglering av hanteringen av personuppgifter i öppenvårdsapotekens 
verksamhet för att även på en omreglerad marknad skydda 
integriteten hos konsumenter och den som är behörig att förordna 
läkemedel (se prop. 2008/09:145 s. 330). 

Apoteksdatalagen reglerar öppenvårdsapotekens personupp-
giftsbehandling vid detaljhandel med läkemedel. Ett öppenvårds-
apotek är en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs 
med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:336)om handel med 
läkemedel. Apoteksdatalagen reglerar endast öppenvårdsapotekens 
verksamhet. Med hänsyn till att någon receptexpedition inte 
förekommer på sjukhusapoteken och personuppgiftshanteringen 
därmed inte tillnärmelsevis har samma omfattning såg regeringen 
inte någon anledning att särskilt reglera personuppgiftsbehand-
lingen på sjukhusapoteken utan hänvisar i denna del till de allmänna 
bestämmelserna i personuppgiftslagen. Öppenvårdsapotekens 
kärnverksamhet utgörs av expediering av läkemedel. Detta innebär 
en behandling av personuppgifter hänförliga såväl till konsumenter 
som till den som är behörig att förordna läkemedel. Utanför 
apoteksdatalagens tillämpningsområde faller behandling av person-
uppgifter som inte rör handel med läkemedel, t.ex. interna löne-
register eller annan verksamhet än apoteksverksamhet, dessa 
regleras i stället av personuppgiftslagen (se prop. 2008/09:145 s. 
333 och 336). 

I apoteksdatalagen anges för vilka ändamål personuppgifts-
behandling på öppenvårdsapotek får ske, exempel på sådana ända-
mål är expediering av förordnande läkemedel, redovisning av upp-
gifter till E-hälsomyndigheten enligt lagen om handel med läke-
medel, redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och om-
sorg och Läkemedelsverket för deras tillsyn, administrering av full-
makter och hälsorelaterad kundservice (8 § första stycket). Enligt 
lagen får personuppgifter behandlas utan den enskildes samtycke 
om det är nödvändigt för bl.a. expediering av förordnade läke-
medel. Däremot krävs den enskildes samtycke för administrering 
av fullmakter att hämta ut läkemedel och för hälsorelaterad kund-
service på läkemedelsområdet (8 § andra stycket). Personuppgifts-
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behandling som inte är tillåten enligt apoteksdatalagen får ändå 
utföras om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till 
behandlingen och behandlingen inte avser något ändamål som är 
oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in (9 §). Det 
innebär således att personuppgifter kan samlas in och behandlas för 
ett ändamål som inte anges i apoteksdatalagens ändamåls-
bestämmelse om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke 
till detta. 

Innehavaren för öppenvårdsapotekstillståndet ska bestämma 
villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om 
konsumenter och de som är behöriga att förordna, och behörig-
heten ska vara begränsad till vad som behövs för den som arbetar 
på ett öppenvårdsapotek ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter 
där (12 §). Åtkomsten ska vidare dokumenteras och kontrolleras 
(13 §). 

Utgångspunkten för bevarande av personuppgifter är att upp-
gifter som kan hänföras till enskilda personer inte ska bevaras 
under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ända-
målen med behandlingen. När en personuppgift inte längre behövs 
för behandling enligt ändamålen i lagen ska uppgiften tas bort 
(14 §). Vid expediering av recept finns krav på att öppenvårds-
apoteken ska upprätta en verifikation över utlämnandet. En 
verifikation ska innehålla uppgifter om vad som har förskrivits och 
vad som har lämnats ut. Av 17 § förordningen (2002:687) om läke-
medelsförmåner m.m. framgår att de handlingar som enligt förord-
ningen utgör apotekets verifikationer ska förvaras i tre år. I 10 kap. 
1 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om för-
ordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit finns 
bestämmelser om hur länge verifikationer avseende utlämnande av 
läkemedel, teknisk sprit, narkotiska läkemedel samt ansökan om 
licensförskrivning ska bevaras. Bevarandetiderna sträcker sig från 
ett till fem år. 

7.2.7 Lagen om receptregister 

Receptregistret tillkom år 1996 för att i första hand användas som 
underlag för faktureringen från dåvarande Apoteksbolaget till 
landstingen för deras respektive del av kostnaderna för läkemedels-
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förmånerna. Kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen fördes över 
år 1998 från den allmänna sjukförsäkringen till landstingen vilket 
innebar att dåvarande Apoteksbolaget istället för att fakturera 
endast staten en gång per månad för hela kostnaden för läke-
medelsförmånen skulle komma att debitera de olika landstingen för 
de läkemedelsförmåner som medborgarna bosatta inom respektive 
område utnyttjat. Ett annat syfte med införandet av receptregistret 
var att automatiserad databehandling skulle kunna användas för 
beräkning av patientens egenavgift och för bevakning av att 
patienten kommer i åtnjutande av sitt skydd för höga läkemedels-
kostnader. Regeringen bedömde det som nödvändigt att en läke-
medelsexpedition ska kunna kopplas till en viss individ, detta för 
att patienten ska kunna hämta ut sitt receptförskrivna läkemedel på 
valfritt apotek och för att en riktig kostnadsfördelning ska kunna 
genomföras. Registret skulle även användas för att samla in och 
vidarebefordra information från recepten för landstingens 
ekonomiska uppföljning och planering samt för förskrivarnas, 
verksamhetschefernas, läkemedelskommittéernas och Social-
styrelsens medicinska uppföljning och kvalitetssäkringsarbete (se 
prop. 1996/97:27 s. 90, 97-98). 

Enligt 1 § lagen om receptregister får E-hälsomyndigheten för 
vissa ändamål föra ett register (receptregister) över förskrivningar 
av läkemedel och andra varor för människor. Det är E-hälso-
myndigheten som är personuppgifts-ansvarig för receptregistret 
(5 §). Personuppgifter i receptregistret får behandlas endast om det 
är nödvändigt för vissa i lagen angivna ändamål. Några av ända-
målen är expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits, 
registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om 
läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., registrering och 
redovisning av uppgifter till vissa myndigheter, registrering av 
recept som används för flera uttag, registrering av dosrecept samt 
registrering av elektroniska recept. För vissa ändamål får inga 
uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person (6 §). 
Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt recept-
registerlagen får ändå utföras om den enskilde lämnat ett uttryck-
ligt samtycke till behandlingen (4 § andra stycket). 

Receptregistret får, i den utsträckning som behövs för register-
ändamålen, 
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innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda per-
soner: 

– inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsredu-
cering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., – förskrivnings-
orsak (ska anges med en kod), patientens namn, personnummer 
och folkbokföringsort samt postnumret i patientens bostadsadress, 
– förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod, 
förskrivarkod, – patientens samtycke, – uppgift om att farmaceuten 
har motsatt sig utbyte av ett förskrivet läkemedel och skälen för 
det, och – administrativa uppgifter(8 §). 

Med administrativa uppgifter avses uppgifter om huruvida för-
skrivningen är med eller utan förmån och – om utbyte enligt lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett – vilket läkemedel 
som bytts ut och mot vilket läkemedel bytet har skett. I begreppet 
administrativa uppgifter ingår även sådana uppgifter som måste 
registreras för att recept och blanketter som används för flera uttag 
ska kunna sparas elektroniskt. Det rör sig således om samtliga upp-
gifter som enligt receptföreskrifterna behövs för att en giltig för-
skrivning ska föreligga. Begreppet omfattar också sådana uppgifter 
som behövs för administrationen av högkostnadsskyddet (se prop. 
2008/09:145 s. 443). 

Om förskrivningsorsak (som de senaste åren alltmer har börjat 
kallas ordinationsorsak, se bl.a. avsnitt 5.1.1) uttalades bl.a. följande 
i förarbetena. Förskrivningsorsaken måste finnas antecknad på 
receptet om en medicinsk uppföljning av hög kvalitet ska kunna 
genomföras. Socialstyrelsen bör utarbeta ett system för att dia-
gnoser ska kunna antecknas genom angivande av en kod. En förut-
sättning för registrering av sjukdom eller symtom på sjukdom är 
alltså att koder finns tillgängliga. Det bör ankomma på förskrivaren 
att på receptet ange tillämplig kod (se prop. 1996/97:27 s. 98). En 
förutsättning för registrering av förskrivningsorsak var således att 
ett kodsystem skulle utvecklas. Idag finns ett underliggande kod-
verk som en del av en nationell källa för ordinationsorsak, som för-
valtas av Socialstyrelsen. Än så länge fungerar källan främst som ett 
stöd till landsting som vill utforma s.k. ordinationsmallar. När E-
hälsomyndigheten har färdigutvecklat en teknisk lösning för 
distribution av uppgifter om ordinationsorsak till vården kan den 
nationella källan göras åtkomlig och därmed underlätta 
dokumentation av ordinationsorsak. Anledningen till att det ännu 
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inte förts några uppgifter om förskrivningsorsak i receptregistret är 
således att det idag inte finns en klar teknisk lösning för sådan 
överföring. 

Uppgifterna i receptregistret kommer från elektroniska recept 
som har utfärdats av hälso- och sjukvårdspersonal med för-
ordnandebehörighet, dvs. behörighet att utfärda recept och rekvisi-
tioner, samt från expedieringsunderlag som utfärdas av öppen-
vårdsapotek. I 4 kap. 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och 
teknisk sprit finns bestämmelser om att uppgifter vid elektronisk 
förskrivning ska överföras från förskrivaren till E-hälsomyndig-
heten. I 2 kap. 6 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel finns 
bestämmelser om att öppenvårdsapotek vid expediering av en för-
skrivning ska lämna de uppgifter som anges i 8 § receptregister-
lagen till E-hälsomyndigheten. 

Lagen om receptregister reglerar hur uppgifterna ska hanteras så 
länge de finns i receptregistret hos E-hälsomyndigheten och vad 
som är tillåtet i fråga om vidareredovisning till andra aktörer. Hur 
uppgifterna får behandlas innan de lämnats till receptregistret och 
efter att de mottagits från receptregistret regleras genom 
bestämmelser som gäller för respektive verksamhet. 

För åtkomst till uppgifterna i receptregistret gäller att 
expedierande personal på öppenvårdsapotek får utan krav på sam-
tycke från patienten ha åtkomst till receptregistret för ändamålen 
expediering av läkemedel och andra varor som har förskrivits samt 
registrering av elektroniska recept (11 §). Bestämmelsen innebär 
inte att uppgifter som eventuellt kan finnas i receptregistret 
beträffande tidigare uthämtade förskrivningar får behandlas vid 
expedieringen av en ny förskrivning. Om det finns behov av att ta 
del av sådana uppgifter ska detta ske i enlighet med bestämmelserna 
i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning (se prop. 2008/09:145 
s. 442). 

För vissa av de ändamål som personuppgifter får behandlas 
krävs att den enskilde lämnat ett samtycke till behandlingen. Det 
avser registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmel-
serna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., regi-
strering av recept som används för flera uttag samt registrering av 
dosrecept (6 § första stycket 8 och andra stycket). Samtyckeskravet 
för dessa ändamål motiveras med att det rör sig om en service som 



Bestämmelser om personuppgiftsbehandling gällande läkemedel för människa Ds 2016:44 

132 

apoteken tillhandahåller och som inte i och för sig är nödvändig för 
läkemedelshanteringen (se prop. 2008/09:145 s. 313). 

För de patienter som inte själva klarar att dosera sina läkemedel 
finns möjligheten till dosexpediering av läkemedel som innebär en 
enklare och säkrare läkemedelshantering med god överblick över 
vilka läkemedel som ska tas vid olika tider på dygnet och därmed 
även över patientens hela läkemedelsanvändning. För patienter som 
får sina läkemedel med hjälp av dosexpediering ska alla läkemedels-
ordinationer finnas samlade och patienten måste ha samtyckt till en 
sådan registrering (se prop. 1999/2000:56 s. 21-22). Den som har 
legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården får ha direkt-
åtkomst till uppgifter om dosrecept (11 §). För vilket ändamål 
åtkomst får ges anges inte i lagen. Om patienten inte samtycker till 
elektronisk registrering av dosrecept eller om patienten skulle 
återkalla ett tidigare givet samtycke måste den elektroniska regi-
streringen av dosrecept upphöra (se 4 kap. 3 § HSLF-FS 2016:34). 
Förskrivning kan då istället ske på helförpackningar av läkemedel. 
Det kan nämnas att begreppet dosrecept inte längre förekommer i 
HSLF-FS 2016:34, utan har ersatts av begreppet recept till patient 
med dosdispenserade läkemedel. Läkemedelsverket har tidigare 
haft en blankett för dosrecept som förskrivaren kunnat använda för 
att förskriva läkemedel till patienter som får sina läkemedel dos-
dispenserade. Denna blankett kommer inte att kunna användas för 
förskrivning från den 1 januari 2017. Om förskrivning inte kan 
göras elektroniskt får förskrivaren från och med 2017 använda en 
vanlig receptblankett (se 4 kap. 3 § Vägledning till HSLF-FS 
2016:34). 

En förskrivare kan ange på ett recept att det får itereras, dvs. 
vara giltigt för flera expedieringar. För att ett sådant recept ska få 
registreras elektroniskt i receptregistret fordras patientens sam-
tycke. Patienten kan återkalla sitt samtycke och därmed begära att 
öppenvårdsapoteket genom utskrift ska föra över receptupp-
gifterna från ett elektroniskt recept till ett pappersrecept (7 kap. 3 § 
HSLF-FS 2016:34). Öppenvårdsapoteken kan på begäran av patient 
även föra över receptuppgifter från en receptblankett till elek-
tronisk form (7 kap. 4 § HSLF-FS 2016:34). 

Det krävs dock inget samtycke från patient för registrering av 
elektroniska recept (6 § första stycket 8 och andra stycket). Inför 
2009-års ändring av receptregisterlagen som avsåg bl.a. elektroniska 
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recept anförde Datainspektionen i ett remissvar att det i praktiken 
sällan förekommer någon möjlighet för patienten att i förskriv-
ningstillfället välja mellan pappersrecept eller elektroniskt recept. 
Det brukliga är att förskrivaren skickar ett elektroniskt recept och 
därefter informerar patienten om att medicinen kan hämtas ut på 
ett valfritt apotek. Datainspektionen ifrågasatte därför om en sam-
tyckeshantering skulle stärka skyddet för den enskildes integritet. 
Regeringen delade Datainspektionens bedömning och föreslog att 
nödvändig behandling av elektroniska recept ska få ske utan sam-
tycke (se prop. 2008/09:145 s. 313). Av förarbetena kan emellertid 
även utläsas att patientens samtycke fordras för att recept ska 
kunna sparas i receptregistret (se prop. 2008/09:145 s. 441). 

I lagen om receptregister finns också bestämmelser som ut-
tryckligen ålägger E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifter från 
receptregistret till öppenvårdsapotek, hälso- och sjukvårdspersonal, 
landsting, förskrivare och verksamhetschefer samt vissa andra 
myndigheter (12–18 a §§). 

Uppgifterna i receptregistret som kan hänföras till enskilda 
personer ska tas bort ur registret under den tredje månaden efter 
den under vilken de registrerades. Om uppgifterna bevaras för 
ändamålen registrering av underlaget för tillämpningen av 
bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel 
m.m., registrering av recept och blanketter som används för flera 
uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept ska 
uppgifterna tas bort ur registret först under den femtonde månaden 
efter den under vilken de registrerades (19 §). Vid införandet av 
receptregistret bedömde regeringen det som nödvändigt att 
använda personnummer för att läkemedelsförmånskostnaden ska 
kunna fördelas korrekt på landstingen. Eftersom regeringen valde 
att patientens personnummer ska anges på receptblanketten som 
grund för senare fördelning av läkemedelsförmånskostnaderna på 
respektive landsting uppstod frågan om när det blir möjligt att 
avidentifiera integritetskänsliga uppgifter som inte erfordras för 
senare bearbetningar, dvs. hur länge uppgifterna ska få finnas kvar i 
receptregistret innan de måste gallras. Avseende ändamålet att 
debitera för läkemedelskostnader ansåg regeringen att uppgifterna 
bör gallras när debiteringen har skett och en ändamålsenlig tid för 
detta angavs vara 3 månader. Avseende användningen av den fri-
villiga servicen om högskostnadsskydd ansåg regeringen att upp-
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gifterna bör gallras när ettårsperioden med någon marginal har 
passerat och angav 15 månader som en sådan tid (se prop. 
1996/97:27 s. 93). När receptregisterlagen ändrades för att tillåta 
registrering av dosrecept bestämdes att gallringstiden för dessa 
uppgifter skulle vara densamma som för registrering av underlaget 
för tillämpningen av bestämmelserna om högkostnadsskydd, dvs. 
15 månader (se prop. 1999/2000:56 s. 22). Samma gallringstid på 15 
månader valdes även för uppgifter om recept för flera uttag samt 
för elektroniska recept för att möjliggöra för öppenvårdsapoteken 
att elektroniskt spara recept under hela receptets giltighetstid (se 
prop. 2004/05:70 s. 48 och prop. 2008/09:145 s. 312-313). 
Apotekens Service AB tolkade bestämmelsen om bevarandetid som 
att receptuppgifterna ska tas bort 15 månader efter sista regi-
strering kopplat till ett visst recept. I praktiken innebär det att 
recepten tas bort 15 månader efter den sista expedition som 
registreras i receptregistret. Det kan innebära att uppgifterna tas 
bort 27 månader efter det att receptet först registrerades i recept-
registret. Det kan ifrågasättas om en sådan praxis är förenlig med 
ordalydelsen i lagen, det skulle kunna hävdas att tidsfristen i stället 
ska börja löpa när receptet inkom i elektronisk form från 
förskrivaren (se SOU 2012:72 Frågor som rör lagen om recept-
register). 

I lagen finns även bestämmelser om bl.a. tilldelning av behörig-
het för åtkomst och åtkomstkontroll (23 §). 

7.2.8 Lagen om läkemedelsförteckning 

Läkemedelsförteckningen inrättades år 2005 med syftet att på ett 
ställe samla information om en patients alla uthämtade förskrivna 
läkemedel på samtliga apotek i Sverige och därmed skapa bättre 
förutsättningar för tillgång till korrekt information om en patients 
aktuella läkemedelsbehandling (se prop. 2008/2009:128 s. 6-7). 

Enligt 1 § lagen om läkemedelsförteckning ska E-hälsomyndig-
heten föra ett personregister över köp av förskrivna läkemedel. 
Läkemedelsförerteckningen får endast innehålla uppgifter om 
inköpsdag, vara, mängd, dosering, den registrerades namn och 
personnummer samt förskrivarens namn, yrke, specialitet och 
arbetsplats (4 §). 
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I läkemedelsförteckningen dokumenteras enbart de köp av 
receptförskrivna läkemedel som en patient/kund gör på apotek. 
Detta innebär bl.a. att läkemedel uthämtade från de särskilda läke-
medelsförråd som enligt 18 d § hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) kan förekomma inom vissa boendeformer för äldre 
personer inte kommer att ingå i läkemedelsförteckningen. De 
problem som kan uppstå vid överföring av en boende från eller till 
ett sjukhus måste lösas genom organisatoriska insatser innefattande 
bl.a. en fullständig avrapportering om den enskildes aktuella läke-
medelssituation (se prop. 2004/05:70 s. 50) 

Uppgifterna i läkemedelsförteckningen får registreras utan den 
enskildes samtycke. I förarbetena till lagen uttalas bl.a. följande om 
den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen. En 
registrering av läkemedelsinköp innebär ett intrång i den personliga 
integriteten. Emellertid förutsätter en god, säker och kostnads-
effektiv vård att förskrivare kan få korrekt information om 
patientens aktuella läkemedelsordinationer. Farmaceuten behöver 
motsvarande information för att kunna göra kontroller av läke-
medlen. Regeringen anser därför att behandlingen av personupp-
gifter är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse skall 
kunna utföras. I enskilda fall kan behandlingen också vara nöd-
vändig för att vitala intressen för den registrerade ska kunna 
skyddas. För att ett register av här diskuterat slag ska kunna bidra 
till ökad patientsäkerhet måste man kunna lita på att samtliga 
uthämtade aktuella läkemedel finns med i förteckningen. Ett krav 
på att den enskilde ska samtycka till registreringen av ett uthämtat 
läkemedel skulle kunna innebära att förteckningen förlorar sitt 
värde. Patienten skulle kunna lämna sitt samtycke till viss regi-
strering, återkalla samtycket inför registrering av läkemedel som 
patienten anser inte ska ingå i förteckningen och därefter ånyo 
lämna samtycke till fortsatt registrering. Ett register, som för vissa 
patienter endast redovisar ett urval av de förskrivna läkemedel som 
hämtats ut, skulle av naturliga skäl inte fullt gå att lita på. Syftet 
med förteckningen skulle då vara förfelat och nuvarande problem 
med informationsbrist skulle kvarstå. Registrering av läkemedels-
inköp kan ur ett integritetsperspektiv jämföras med den regi-
strering som sker i patientjournaler. När det gäller patientjournaler 
har lagstiftaren med hänsyn till patientnyttan anlagt det synsättet 
att alla uppgifter om patienten ska få tillföras journalen utan sam-
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tycke från honom eller henne. Däremot är åtkomsten till upp-
gifterna i journalen i princip beroende av den enskildes samtycke 
när journalen ska läsas utanför den vårdenhet vid vilken journalen 
förs. Ett motsvarande betraktelsesätt kan anläggas på frågan om en 
läkemedelsförteckning avseende receptförskrivna läkemedel som 
hämtas ut på apotek (se prop. 2004/05:70 s. 21-23) 

Läkemedelsförteckningens dokumentation av köp av förskrivna 
läkemedel får endast användas för ändamålen att åstadkomma en 
säker framtida förskrivning av läkemedel för den registrerade, 
bereda den registrerade vård eller behandling, komplettera den regi-
strerades patientjournal, underlätta den kontroll som ska genom-
föras innan ett läkemedel lämnas ut till den registrerade från 
apotek, samt underlätta den registrerades läkemedelsanvändning 
(3 §). Uppgifter får inte användas för några andra än de i lagen 
angivna ändamålen, även om dessa andra ändamål skulle vara för-
enliga med de som finns angivna (se prop. 2004/05:70 s. 50) 

I regel får tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen ges 
endast med uttryckligt samtycke från den registrerade och för vissa 
lagen utpekade ändamål till förskrivare av läkemedel, till sjuk-
sköterska utan behörighet att förskriva och till farmaceut på 
apotek. Det ska vara ett sådant samtycke som avses i personupp-
giftslagen dvs. ett frivilligt, särskilt och otvetydigt samtycke, se 
avsnitt 7.2.3 

I förarbetena till lagen uttalas bl.a. följande om samtycket. Den 
som förstår vad samtycket innebär kan lämna ett samtycke även om 
han eller hon är omyndig. Frågan om någon har uppnått en sådan 
mognad att han eller hon förstår vad samtycket innebär får avgöras 
i varje enskilt fall. Om barnet inte uppnått sådan mognad får 
föräldrar eller andra ställföreträdare lämna ett samtycke för barnets 
räkning (se prop. 2004/05:70 s. 32). Saknar en person på grund av 
medvetslöshet, psykisk störning, sjukdom eller liknande för-
hållanden förmåga att lämna samtycke, ska om möjligt samtycke 
inhämtas på annat sätt. I de fall den registrerade har en god man 
eller förvaltare enligt 11 kap. 4 eller 7 § föräldrabalken med 
behörighet att företräda den registrerade i dennes personliga ange-
lägenheter eller en ställföreträdare med sådan behörighet kan denne 
i enlighet med vad som gäller enligt personuppgiftslagen ta ställ-
ning till frågan om samtycke på den registrerades vägnar (se prop. 
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2004/05:70 och SOU 1997:39). Den registrerade har rätt att när 
som helst återkalla ett lämnat samtycke (8 §). 

Om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, får upp-
gifterna i förteckningen lämnas ut till förskrivare och till sjuk-
sköterska om det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna 
få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver 
(3 §). 

En uppgift i läkemedelsförteckningen ska tas bort under den 
femtonde månaden efter den månad den registrerades (9 §). I för-
arbeta till lagen uttalades bl.a. följande om bevarandetiden. När det 
gäller läkemedelsförteckningen kan det framhållas att dess vik-
tigaste funktion är att förmedla uppgifter om patientens aktuella 
läkemedelssituation. Någon mer fördjupad läkemedelshistorik är 
inte avsedd att belysas. Risk för över- och underförskrivning och 
för interaktioner är förknippade i huvudsak med patientens situa-
tion vid förskrivningstillfället. Recepten är tidsbegränsade till ett år. 
Uthämtade läkemedel kan intas under en viss tid efter utgången av 
den tiden. En gallringsfrist på femton månader räknat från regi-
streringen liknande den som finns i receptregisterlagen skulle 
kunna vara lämplig. Med en så relativt kort lagringstid av uppgifter 
i förteckningen förhindras att denna blir av alltför stort omfång (se 
prop. 2004/05:70 s. 35-36). 

E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av 
behörighet för åtkomst till uppgifter i läkemedelsförteckningen. 
Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som 
arbetar hos myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter 
där. E-hälsomyndigheten ska vidare tillse att åtkomsten dokumen-
teras så att den kan kontrolleras (12 a-12b §§). 

I lagen finns även bestämmelser om bl.a. information som ska 
lämnas till den registrerade (10–11 §§) och om avgifter (14 §). 

7.3 Pågående reformarbete – myndighetsdatalag 

Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) fick i uppdrag att 
se över den mycket omfattande registerlagstiftning t.ex. lagen 
(1996:1156) om receptregister, lagen (2005:258) om läkemedels-
förteckning, patientdatalagen (2008:355), apoteksdatalagen 
(2009:367) som reglerar hur statliga och kommunala myndigheter 
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samt andra aktörer behandlar personuppgifter. I slutbetänkandet 
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) föreslår utredningen att dagens 
regler reformeras och huvudsakligen ersätts av en ny lag – myndig-
hetsdatalagen – med generella bestämmelser för alla statliga och 
kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling frånsett den 
brottsbekämpande sektorn. Med hänsyn till att det då rådde 
oklarheter kring dataskyddsförordningens närmare innehåll och när 
den skulle träda i kraft föreslog Informationshanteringsutred-
ningen en myndighetsdatalag som var anpassad till personupp-
giftslagen. Informationshanteringsutredningens betänkande är för 
närvarande föremål för beredning inom Regeringskansliet. 

7.4 Framtida reglering – dataskyddsförordningen 

Den 25 maj 2018 ska en ny EU-förordning om dataskydd börja 
tillämpas, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 
Förordningen, som antogs i april 2016 av Europaparlamentet och 
EU:s ministerråd kommer att gälla direkt som lag i medlems-
staterna och kommer att innebära att bl.a. personuppgiftslagen 
upphävs. 

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har 
skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter m.m. 
Förändringarna kräver en starkare och mer sammanhängande ram 
för dataskyddet inom EU. Genom dataskyddsförordningen blir 
reglerna om behandling av personuppgifter modernare och skill-
naderna mellan medlemsstaterna minskar. Syftet är att enskilda ska 
få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag 
bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-
länder. 

Regeringen har beslutat att tillsätta flera utredningar som ska 
analysera vilka konsekvenser förordningen medför i fråga om per-
sonuppgiftsbehandling inom olika samhällsområden och lämna för-
slag på anpassningar i den svenska lagstiftningen t.ex. Utredningen 
om ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04), Socialdata-
skyddsutredningen (S 2016:05) och Utredningen om person-
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uppgifter för forskningsändamål (U 2016:04). Utöver dessa utred-
ningar, som hanterar sektorvis reglering, utreder Dataskyddsutred-
ningen (Ju 2016:04) behovet och utrymmet för författnings-
bestämmelser som på ett generellt plan kompletterar dataskydds-
förordningen. 

De regler i dataskyddsförordningen som i första hand bedöms 
vara relevanta för de förslag som lämnas i denna promemoria 
behandlas i avsnitt 9.7, 9.11–9.13 samt i kap 13. 
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8 Vägen till samlad information om 
en patients ordinerade 
läkemedel 

Önskemålet om att få tillgång till en rikstäckande, samlad läke-
medelslista med uppgifter om en patients ordinerade läkemedel – 
oavsett hos vilken vårdgivare och på vilken vårdnivå läkemedlen 
blivit ordinerade – har funnits under lång tid hos en rad aktörer. 
Vägen dit har emellertid visat sig vara allt annat än rak. Frågan om 
varför det fram till idag inte har varit möjligt att komma i mål med 
visionen om en gemensam källa för patientens läkemedelsbehand-
ling behöver uppmärksammas innan ett nytt förslag läggs fram. En 
sådan tillbakablick kastar ett ljus över dels de utmaningar som finns 
i arbetet och dels vilka delar av de tidigare förslagen som kan åter-
användas i en kommande satsning. 

I kapitlet görs bl.a. en redogörelse för ett antal reflektioner från 
två betänkanden (”Nästa fas i e-hälsoarbetet” – SOU 2015:32 och 
”Rätt information på rätt plats i rätt tid” – SOU 2014:23) avseende 
förutsättningar för att ta fram en samlad läkemedelslista. Lika 
viktigt som själva förslagen i dessa utredningar är de synpunkter 
som ett antal remissinstanser lämnade på dem. Även internationella 
försök att ta fram en gemensam läkemedelslista presenteras. Mest 
intressant i sammanhanget är erfarenheter från Danmark, där en 
samlad läkemedelslista (Fælles medicinkort) redan används som 
nav i informationsutbytet mellan berörda aktörer. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av möjliga vägval framöver här i Sverige samt 
krav på och ramar för ett nytt förslag. 
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8.1 Tidigare lösningsförslag i Sverige 

Behovet av att samla information om en patients läkemedels-
behandling i en och samma källa uppstod i samband med att fler 
och fler vårdsystem började gå över från pappersbaserad till elek-
tronisk dokumentation. Processen tog fart under 90-talet och år 
2005 hade utvecklingen gått så långt att drygt 95 procent av 
primärvårdens enheter använde elektroniska journaler. Även mer 
än hälften av alla sjukhus, knappt 60 procent, hade någon form av 
datoriserad vårddokumentation1. I takt med att införandet av elek-
troniska system fortsatte och möjliggjorde lokal aggregering av 
vårddata, ökade medvetenheten om vilken information som hälso- 
och sjukvården inte kunde se. Samtidigt började också de i kapitel 6 
beskrivna avvikelserna uppmärksammas mellan vårdens listor på 
ordinerade läkemedel och apotekens lista på aktuella recept. 

8.1.1 De första initiativen 

I en artikel i Läkartidningen år 2003 skrev åtta författare, varav fem 
läkare med ansvar för it-system i vården, följande: 

 
A och O är en gemensam patientanknuten läkemedelslista som 
skall innehålla samtliga läkemedel patienten tar, oavsett för-
skrivare. Denna form av läkemedelslista finns idag endast i några 
få sjukvårdsområden i landet där en gemensam journal används 
eller för patienter som ordineras läkemedel via Apodos, apoteks-
förpackade läkemedelspåsar Läkemedelslistan skall vara tillgäng-
lig för patienten. Utifrån de regler som styr tillgång till övrig 
information i patientjournalen skall den vara tillgänglig även för 
behörig personal på vårdavdelningar, polikliniker och inom 
äldreboenden, således den personal som har en vårdrelation som 
patienten eller förmyndare godkänt2. 

 

                                                                                                                                                          
1 Engarås B (2006), IT borde göra vården säkrare och bättre, Läkartidningen nr. 9, 2006, 
volym 103, s. 626. 
2 Gustafsson L, Widäng K, Hoffmann M m.fl. (2003), Nationell databas skall ge uppdaterad 
och obunden information, Läkartidningen nr. 15, 2003, volym 100, s. s.1338-44. 
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Frågan togs vidare av dåvarande Carelink, ett bolag som grundades 
år 2000 av Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Före-
ningen Vårdföretagarna samt Apoteket AB. Carelink fanns i drygt 
7 år innan det uppgick i Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (idag Inera 
AB). År 2005 publicerades rapporten ”Patientens läkemedelslista, 
PALL”, som beskriver hur läkemedelsrelaterad information om 
patienten skulle kunna göras tillgänglig oavsett var patienten 
befinner sig3. I rapporten konstateras det att en ”aktuell läke-
medelslista tillgänglig när nya ordinationer sker är en av de mest 
efterfrågade kvalitetsförbättringarna inom vård och omsorg.” Här 
talas också om att PALL ska vara en korrekt sammanställning av 
läkemedelsordinationer, eller som det formuleras ”en virtuell 
nationell läkemedelslista baserad på ordinationsdata”. 

Ett av de första koordinerade initiativen att förbättra informa-
tionen om patientens läkemedelsanvändning i samband med läke-
medelsordinationer var ett projekt som initierades av Västra Göta-
landsregionen, Region Skåne (som båda fortfarande var landsting 
på den tiden) och Stockholms läns landsting. Projektet gick under 
benämningen PLI, Patientens Läkemedelsinformation. Målet med 
PLI var att ta fram en gemensam modell för stöd till ordination av 
läkemedel, i första hand genom att utveckla ett system som skulle 
göra det enklare för förskrivare att se vilka läkemedel patienten 
faktiskt har hämtat ut. Projektets huvudsakliga mål var att göra 
läkemedelsförteckningen tillgänglig direkt via patientjournalen. 
Samma projekt låg också till grund för att NPÖ-användare skulle få 
tillgång till läkemedelsförteckningen. 

8.1.2 Nationell ordinationsdatabas (NOD) och Pascal 

Idén med att utveckla en gemensam ordinationslista, eller en 
nationell ordinationsdatabas (NOD) som skulle bli den nya 
benämningen, blev en del av den nationella IT-strategin för vård 
och omsorg. I regeringens skrivelse (2005/06:139) med samma 
namn anför regeringen i ett avsnitt under rubriken ”Behov av 
insatser”. 

 

                                                                                                                                                          
3 Carelink (2005), Patientens läkemedelslista, PALL – slutrapport. 



Vägen till samlad information om en patients ordinerade läkemedel Ds 2016:44 

144 

En patient ordineras ofta läkemedel av olika förskrivare. Det 
finns därför ett stort behov av att få tillgång till samlad 
information om patientens läkemedelsanvändning. En nationell 
ordinationsdatabas som innehåller alla förskrivningar, ordina-
tioner och expedieringar som görs inom svensk hälso- och sjuk-
vård samt apotek, skulle kunna möta detta behov. Syftet är att 
förbättra läkemedelsanvändningen genom bättre beslutsunderlag 
för patienten, förskrivaren och farmaceuten4. 
 

Ungefär vid den tiden började också det konkreta arbetet med att 
ta fram en gemensam ordinationslista, baserad på slutsatserna i 
PALL-rapporten, inom ramen för ett projekt som ägdes av CeHis 
(Centrum för e-Hälsa i samverkan). Projektet kallades Pascal 
(Patientens sammanhållna läkemedelsinformation), vilket under en 
period var det övergripande namnet för de nationella delarna av 
PLI-projektet och utvecklingen av en nationell ordinationsdatabas 
(NOD). Efter några år blev Pascal och NOD separata projekt. 
Inera AB var ansvarig för utvecklingen av webbapplikationen Pascal 
och Apotekens Service AB arbetade med framtagningen av NOD 
på uppdrag av CeHis. Båda projekten finansierades av CeHis, men 
stöddes även av staten. Arbetet i projekten skedde till stor del inom 
ramen för Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker 
information inom vård och omsorg. Vissa delar av arbetet ingick 
också i den nationella läkemedelsstrategin. 

Den centrala idén med NOD var att ordinationsdatabasen, efter 
integrering med patientjournalen och dess förskrivarstöd, skulle bli 
en förlängning av patientjournalen och därmed den primära platsen 
för ordination av läkemedel. I och med att NOD var tänkt att bli 
en del av vårdens lagrum skulle behandlingen av personuppgifter 
styras av patientdatalagen (2008:355) samt de myndighetsföre-
skrifter som nämndes i kapitel 4. Receptregistret finns på apoteks-
sidan och reglerades av receptregisterlagen (1996:1156). För att 
informationen i båda dessa register inte skulle divergera förslogs 
synkronisering utifrån varje ordinationsändring samt möjligheten 
att makulera recept. Detta fordrade att vården skulle få åtkomst till 
hela receptregistret, inte endast uppgifter om dosdispenserade 
läkemedel. Behovet av justeringar i främst lagen om receptregister, 
                                                                                                                                                          
4 Regeringens skrivelse Nationell IT-strategi för vård och omsorg, Skr. 2005/06:139. 
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men även lagen om läkemedelsförteckningen och patientdatalagen, 
har under hela projekttiden varit högt prioriterat för Inera AB, SKL 
och – innan de blev en del av Inera – även CeHis. 

År 2013 gjorde Inera AB en utredning om förutsättningarna för 
att få NOD på plats. Där förordades en lösning som innebar att 
varje patient skulle ges möjlighet att samtycka till att information 
om hans eller hennes förskrivna läkemedel som var lagrad i recept-
registret lämnades ut till vården och tillfördes NOD som en del av 
sammanhållen journalföring. Den här lösningen innebar att varje 
vårdgivare skulle bli personuppgiftsansvarig för hantering av 
personuppgifter i sitt eget ”skikt” i NOD. Ambitionen var att 
journalsystemen senare skulle integreras med NOD samt att 
personuppgiftsbiträdesavtal skulle tecknas mellan sjukvårdshuvud-
mannen och E-hälsomyndigheten. En rättslig förutsättning för den 
här lösningen var enligt Inera att huvudmännen behövde få ett 
tydligt mandat av vårdutförarna att anlita E-hälsomyndigheten som 
underbiträde för behandling av deras personuppgifter. 

Under åren har flera dokument tagits fram med information om 
NOD. Det som de har varit en gemensam nämnare i dessa 
dokument är att till en början alla receptförskrivna läkemedel skulle 
finnas i databasen för att snabbt kunna ge ordinatören en helhets-
bild över patientens samlade läkemedelshistorik, inklusive 
utlämnade läkemedel. En vision med NOD var också att i samma 
vy ge information om vilka läkemedel som patienten ordinerats just 
nu och vid tidigare vårdkontakter, vilka av dessa som har hämtats 
ut på apotek, vilka som har bytts ut och vilka som finns kvar att 
hämta ut. Uppgifterna skulle kunna användas för att använda 
beslutsstöd, t.ex. interaktionskontroller. En framtida målsättning 
var att även ordinationer av rekvisitionsläkemedel skulle finnas, 
d.v.s. läkemedel som tillhandahålls av hälso- och sjukvården och 
som administreras av personal. I december 2014 sattes en del av 
NOD i drift för att kunna genomföra pilotprojekt, men dessa hann 
aldrig genomföras. 

I början av 2015 gjorde Inera bedömningen att det inte var 
försvarbart att fortsätta det tekniska utvecklingsarbetet i NOD-
projektet fram till dess att receptregisterlagen skulle ha anpassats. 
Som nämndes i avsnitt 5.1.2 inkom Inera AB och SKL med en 
skrivelse till regeringen (S2015/2725/FS) i april 2015 där de 
begärde en skyndsam ändring av lagen om receptregister. Syftet var 
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att hälso- och sjukvårdspersonal skulle få direktåtkomst till 
patientens samlade recept i receptregistret och därmed skapa sig en 
samlad bild av vilka läkemedel patienten förskrivits. Andra svårig-
heter med NOD-projektet var att utformningen av verksamhets-
processer och lokala förberedelser för att kunna integrera NOD i 
journalsystem behövde komma längre. produktportfölj. Arbetet 
med NOD har inte återupptagits. Istället har Inera på landstingens 
uppdrag startat projektet ”Stöd till säker läkemedelsprocess” i syfte 
att öka anslutningsgraden av journalsystemens läkemedelsinforma-
tion till 100 procent och bidra till att informationen blir tillgänglig i 
varje läkemedelsmodul som tillhör ett huvudjournalsystem, utan 
krav på att använda NPÖ eller annan fristående visningsapplika-
tion. 

NOD-projektet kunde inte slutföras även pga. av ett antal 
olösta frågor av teknisk karaktär. En övergripande kritik som 
riktats mot NOD-ansatsen var att den inte harmoniserade med 
arkitekturen hos marknadens läkemedelsmoduler. En annan olöst 
fråga var att det rådde oklarhet om hur patientjournaler skulle 
uppdateras efter ordination av läkemedel i NOD. Av informations-
materialet om NOD framgår att journalsystemen var tänkta att 
innehålla säkerhetskopior på originalinformationen i NOD, men av 
samma underlag framgår att de exakta tekniska förutsättningarna 
för detta skulle behöva utredas och lösas i överenskommelser 
mellan CeHis och vårdgivarna5. 

Frågan om uppdatering av de lokala patientjournalerna var viktig 
av flera skäl. Ett av dem var möjligheten att driftstörningar skulle 
förhindra åtkomst till den centrala databasen. I sådana situationer 
är en lokal kopia som snabbt går att hitta ovärderlig. Men även när 
allt fungerar som det ska behöver hälso- och sjukvårdspersonal av 
patientsäkerhetsskäl snabbt kunna få åtkomst till uppgifter som 
hör ihop, utan att behöva leta på två ställen. Ett grundläggande 
problem är att det är svårt att på ett förutbestämt sätt avgöra hur 
mycket information som ingår i en dokumenterad läkemedels-
ordination utöver de obligatoriska uppgifterna. Det finns t.ex. 
läkemedel som ska dokumenteras i förekommande fall, dvs. om de 
behövs för en säker hantering av läkemedel. Det finns också 

                                                                                                                                                          
5 Center för e-hälsa i samverkan – CeHis (2013), En samlad läkemedelslista – beskrivning av 
Nationell ordinationsdatabas, NOD. 
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uppgifter om exempelvis andra diagnoser och utredningsresultat 
som har ett direkt samband med den dokumenterade läkemedels-
ordinationen. I takt med att det kommer fler läkemedel som är 
skräddarsydda för mindre patientgrupper blir det vanligare att 
insättning kopplas till vissa genetiska uttryck eller andra markören. 
Därmed blir det allt viktigare att information om en läkemedels-
ordination alltid kan hållas ihop i patientjournalen. 

8.2 Gemensamma läkemedelslistor i övriga nordiska 
länder 

8.2.1 Danmark: Fælles medicinkort 

Danmark började införa en variant på e-recept under 90-talet för 
att underlätta recepthanteringen i samband med förskrivning och 
expediering. Redan i början av 2000-talet skickades majoriteten av 
alla recept elektroniskt från respektive journalsystem till apoteken 
via den danska motsvarigheten av receptregistret. Enbart apoteks-
personal kunde ta del av informationen i detta register6. 

År 2011 ändrades den danska hälso- och sjukvårdslagen för att 
möjliggöra för en gemensam källa med information om en patients 
ordinationer (Fælles medicinkort, vilket kan översättas som 
gemensam läkemedelslista). Vårdpersonalen skulle ges tillgång en 
samlad läkemedelslista i syfte att säkerställa kvalitet, säkerhet och 
effekt av individens behandling inom hälso- och sjukvården. Under 
en fyra-årig övergångsperiod fanns både det danska receptregistret 
och Fælles medicinkort. Målsättningen var dock att i slutändan 
endast ha en nationell informationskälla (Fælles medicinkort) med 
uppgifter om patientens läkemedelsbehandling. 

I och med införandet av Fælles medicinkort förändrades även 
informationshanteringen av ordinationer och recept. Man tydlig-
gjorde att ordinationen är första steget i informationskedjan samt 
att ett eller flera recept kan vara knutna till en ordination. Det går 
att avsluta ett recept utan att avsluta ordinationen, men det går inte 
att avsluta en ordination som har ett aktivt recept knutet till sig. 
Ordination innehåller uppgifterna läkemedelsnamn, dosering, 
                                                                                                                                                          
6 Inera AB (2015), Nationell hantering av patientens läkemedelsinformation i de nordiska 
länderna, s. 5. 
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administrationssätt, indikation och ordinationsperiod. Receptet 
innehåller informationsmängderna förpackning, iterationer (uttag) 
och apotek. Beskrivningen av informationsflödet mellan ordination 
och recept ansågs vara ett nödvändigt steg för att tydliggöra 
processer och ansvar mellan ordinatör och farmaceut respektive 
mellan vården och apotek. 

År 2015 lades det danska receptregistret ner och istället fick 
samtliga aktörer, inkl. apotekspersonalen, tillgång till receptet 
direkt via Fælles medicinkort. Vårdpersonal som vårdar patienten 
samt omsorgspersonal som ger omsorgsstöd till patienten har alla 
tillgång till patientens uppgifter i Fælles medicinkort. Åtkomsten 
förutsätter att omsorgspersonalen har fått behörighet av sin arbets-
givare och loggar in med sitt tjänstekort. För att apotekspersonal 
ska kunna få åtkomst till all information i Fælles medicinkort 
behövs ett extra samtycke från patienten. Om de inte får det har de 
endast åtkomst till receptinformation som behövs för expediering. 
Receptinformationen lagras i upp till två år efter sista händelsen 
medan ordinationer lagras så länge ordinationen är aktuell eller 
pågående. En diskussion fördes angående om informationen ska 
lagras längre och hanteras som journalinformation. 

I Danmark har patienten inte rätt att motsätta sig till att upp-
gifterna registreras i Fælles medicinkort (FMK), vilket innebär att 
patienten inte kan spärra uppgifter i ordens rätta bemärkelse. Där-
emot finns en möjlighet för patienten att begära att uppgifter ska 
markeras som ”privata”. Patienten kan inte själv göra detta utan 
behöver begära privatmarkering från en läkare. Läkaren ska sam-
tidigt informera patienten om eventuella konsekvenser för framtida 
behandlingar, så att patienten kan fatta ett informerat beslut. För 
annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal som sedan tar del av 
Fælles medicinkort framgår sedan att det finns en ordination som 
är privatmarkerad. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan ta del även 
av den privatmarkerade uppgiften efter att ha inhämtat patientens 
samtycke till det. Om patienten saknar förmåga att samtycka och 
yrkesutövaren bedömer att uppgifterna kan vara nödvändiga med 
hänsyn till patientens behov av vård, är det också tillåtet att ta del 
av en privatmarkerad ordination. En privatmarkerad uppgift är 
därför tekniskt åtkomlig i systemet, men särskilda villkor gäller för 
att en yrkesutövare lagligen ska få ta del av uppgiften. 
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8.2.2 Norge och Finland 

I Norge och Finland finns inte någon gemensam källa för infor-
mation om patientens läkemedelsanvändning i samma omfattning 
och med samma åtkomst som i Danmark, men till skillnad från 
Sverige har även norska och finska läkare tillgång till informationen 
i deras motsvarigheter av receptregistret, inkl. e-recept. Uppgifter 
som ordinatören har skapat och överfört är alltid åtkomliga för 
dem själva, men det krävs samtycke från patienten för att ordina-
tören ska få se övriga uppgifter, t.ex. recept utskrivna av andra 
ordinatörer eller expedieringar. 

En viktig patientsäkerhetsfråga där Sveriges hantering avviker 
från Danmark, Norge och Finland är makulering (eller annullering 
som det också kallas för) av recept. I Sverige kan endast recept som 
har förskrivits från samma journalsystemsinstallation, d.v.s. om 
ordinatörerna delar samma lokala läkemedelslista, makuleras elek-
troniskt. Detta förutsätter dessutom att funktionaliteten finns 
inbyggd i vårdsystemet. Förskrivarna kan därmed stoppa kvar-
varande uttag på apoteken. I de andra tre länderna är det möjligt att 
makulera recept från andra förskrivare om patienten riskerar att 
fara illa av fler uttag. 

Det som utmärker det pågående arbete med förbättrad säkerhet 
i läkemedelsarbetet i Finland är att samtliga recept ska hanteras 
elektroniskt från 2017. Ytterligare en lagändring som har beslutats 
är lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- 
och hälsovården, som knyter an till den nationella arkiverings-
tjänsten för elektroniska journalhandlingar, KanTa-tjänsten7. 

8.3 Utredningar med bäring på samlad information 
om patientens läkemedelsbehandling 

8.3.1 SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid 

Regeringen beslutade den 15 december 2011(dir. 2011:111, bilaga 
1) att tillsätta en särskild utredare för att utreda och lämna förslag 
till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering 
                                                                                                                                                          
7 Inera AB (2015), Nationell hantering av patientens läkemedelsinformation i de nordiska 
länderna, s. 3. 
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inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ut-
gångspunkten för uppdraget var bland annat att efter en avvägning 
mellan verksamheternas behov av information och skyddet för den 
enskildes personliga integritet kartlägga vilken typ av information 
som bedöms vara nödvändig att behandla genom till exempel 
utlämnande genom direktåtkomst. 

När det gäller möjligheterna att öka patientsäkerhet inom läke-
medelsområdet håller utredningen med om Ineras och SKL:s kon-
staterande att visionen om en samlad läkemedelslista inte kan 
realiseras inom ramen för nu gällande regelverk. Som skäl anges att 
förutsättningarna för registrering och åtkomst till information 
regleras på olika sätt i patientdatalagen, lagen om läkemedelsför-
teckning och receptregisterlagen. 

I utredningens slutbetänkande föreslås bl.a. förbättrade möjlig-
heter till direktåtkomst mellan vårdgivare inom en huvudmans 
ansvarsområde samt förändringar i reglerna om sammanhållen 
journalföring. Samtidigt ser utredningen att det finns behov av 
ytterligare överväganden för att harmonisera vissa förutsättningar 
för informationshantering som de regleras i den nu gällande 
patientdatalagen, i lagen om läkemedelsförteckning och i recept-
registerlagen. Utredningen föreslår bl.a. att en ny lag, hälso-och 
sjukvårdsdatalagen, ska ersätta patientdatalagen. Ett av syftena med 
lagen skulle vara att förenkla reglerna kring sammanhållen journal-
föring. Vårdgivare inom samma landsting ska enligt lagen ges 
direktåtkomst utan att tillämpa reglerna om sammanhållen journal-
föring. Patienten får inte spärra vissa uppgifter om ordinerade läke-
medel. 

I betänkandet uttalas ambitionen att samtliga som ordinerar 
läkemedel använder samma verktyg, dvs. en samlad nationell läke-
medelslista, för att journalföra och presentera ordinationer. Upp-
gift om en patients samtliga aktuella ordinationer skulle således 
kunna inhämtas från patientjournalen. Receptregistret och Läke-
medelsförteckningen ska enligt utredarna kvarstå och utökas till att 
omfatta även utomlandsexpedieringar. Ett nytt förslag är också att 
farmaceuter i vården ska ges åtkomst till uppgifterna i den samlade 
läkemedelslistan. Dagens bevarandetider i receptregistret och 
läkemedelsförteckningen föreslås kvartstå. 
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8.3.2 Remissyttranden till Rätt information på rätt plats i rätt 
tid 

Ett flertal remissinstanser med sjukvårdshuvudmännen i spetsen 
välkomnade utredningens förslag på grundläggande förändring av 
lagstiftningen inom informationsområdet, som de menade skulle 
öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg inom en 
rad områden. Huvudmännen ställde sig överlag positiva till för-
slagen på läkemedelsområdet och tillstyrkte att information om 
patientens läkemedelsanvändning ska utgå från individens behov 
och den situation individen befinner sig i, istället för utifrån hur 
hälso- och sjukvården är organiserad. 

En övergripande kritik som fördes fram från bland annat Data-
inspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Advokatsamfundet 
var att utredningen inte gjort någon integritetsanalys eller pro-
portionalitetsbedömning vid lagda förslag. Ett flertal patientföre-
trädare ställde sig tveksamma till utredningens förslag om avskaff-
andet av patientens aktiva samtycke till informationshämtning via 
sammanhållen journalföring för vårdgivare inom olika huvudmäns 
område. Även utredningens förslag om att ta bort patientens rätt 
att spärra läkemedelsordinationer och varningsinformation samt att 
uppgifter om ordinerade läkemedel alltid skulle finnas tekniskt 
åtkomliga riktade patientföreträdare kritik mot och menade att 
förslaget behövde vägas mot risken för integritetsproblem för till 
exempel personer med psykisk ohälsa. 

8.3.3 SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet 

Regeringen beslutade den 19 december 2013 att tillsätta en särskild 
utredare för att se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när 
det gäller tillhandahållande och utformning av IT-stöd för personal, 
vård- och omsorgsgivare och andra aktörer inom hälso- och sjuk-
vård och socialtjänsten (dir. 2013:125). Utredningen överlämnade i 
mars 2015 betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). 

Betänkandet behandlar ett stort antal frågor angående hur 
hantering och utbyte av information kan göras säkrare och mer 
aktuell i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i 
socialtjänsten. Mycket utrymme ägnas åt förbättringsmöjligheter 
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inom läkemedelsområdet genom att göra aktuell, uppdaterad och 
korrekt information åtkomlig i hela läkemedelsprocessen. Utifrån 
en behovsanalys föreslås som ett första steg att förbättra hante-
ringen av information om en patients ordinerade läkemedel genom 
mindre justeringar i befintlig lagstiftning, främst receptregister-
lagen. Legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården ska utan 
patientens samtycke kunna ges tillgång till samma information i 
receptregistret som expedierande personal på öppenvårdsapotek 
och patienten själv. 

Som ett andra steg föreslår utredarna att en gemensam läke-
medelslista ska realiseras, inte som en databas hos vårdaktörerna 
utan som ett statligt register. Enligt förslaget ska det nya registret 
förvaltas av E-hälsomyndigheten och ersätta receptregistret och 
läkemedelsförteckningen. I likhet med rekommendationerna i 
betänkandet ”Rätt information på rätt plats i rätt tid” anser utred-
ningen att en ny lagstiftning är en nödvändig förutsättning för att 
en statlig myndighet ska få i uppdrag att lagra och tillgängliggöra 
en gemensam informationskälla på ett sätt som motsvarar Fælles 
medicinkort i Danmark. I förslaget ingår, i enlighet med Ineras 
planering, att först fylla källan med uppgifter från receptregistret. 
Varje patient skulle i så fall ges möjlighet att samtycka till att 
information om patientens förskrivna läkemedel som finns i 
receptregistret lämnas ut till vården, och tillföras NOD som en del 
av sammanhållen journalföring. 

I utredningens förslag om en gemensam läkemedelslista är 
utgångspunkten att journalföringsplikten avseende läkemedels-
ordinationer ska fullgöras genom att ordinera läkemedel direkt i 
den gemensamma läkemedelslistan, dvs. samma upplägg som hade 
föreslagits inom NOD-projektet. Uppgifterna ska lagras hos och 
tillgängliggöras av E-hälsomyndigheten, som därmed också skulle 
vara personuppgiftsansvarig för själva registret. Däremot ska den 
som bereder sig tillgång till uppgifter i registret genom direkt-
åtkomst vara personuppgiftsansvarig för den egna behandlingen av 
dessa uppgifter. Vad gäller bevarandetiden för uppgifter i registret 
föreslås att uppgifter som tillförts den gemensamma läkemedels-
listan till följd av bestämmelserna om journalföringsplikt får 
bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften om en patient 
förts in i registret. Bevarandetiden för andra uppgifter i den gemen-



Ds 2016:44 Vägen till samlad information om en patients ordinerade läkemedel 

153 

samma läkemedelslistan är 15 månader efter det att giltighetstiden 
för ordinationen har upphört. 

Utredningen menar att nyttan med den nya gemensamma 
läkemedelslistan endast kan realiseras om det är obligatoriskt att 
använda den som informations- och dokumentationskälla i hela 
läkemedelsprocessen. Den som använder uppgifter i den gemen-
samma läkemedelslistan för att ordinera eller lämna ut läkemedel 
måste kunna lita på att innehållet är komplett, korrekt och aktuellt. 
På motsvarande sätt som i Danmark borde patienten kunna privat-
markera uppgifter, vilket innebär att behandling av uppgifter i mot-
sats till spärrning inte helt förhindras, för att exempelvis göra det 
möjligt att uppgifterna ändå bearbetas av ett beslutsstödssystem. 
Utöver möjligheten att privatmarkera föreslår utredningen även att 
patientens samtycke ska krävas för att apotekspersonal ska kunna 
ta del av uppgifter om ordinationsorsak. 

Utredningen påpekar att för att göra informationshanteringen i 
läkemedelsprocessen ändamålsenlig borde läkemedelslistan vara 
integrerad i journal- och dokumentationssystemen, vilket förut-
sätter obligatorisk användning av e-recept som huvudregel. Som 
nästa steg föreslås att, efter ytterligare analys, den nationella läke-
medelslistan även ska innefatta läkemedelsordinationer som avser 
rekvisitionsläkemedel. 

8.3.4 Remissyttranden till Nästa fas i e-hälsoarbetet 

Remissinstanserna är generellt positiva till förslaget om en gemen-
sam läkemedelslista. Dock har många aktörer synpunkter på de 
olika stegen i processen för att nå slutmålet. Även om de allra flesta 
instämmer i målbilden för den gemensamma läkemedelslistan så 
uppfattar instanserna att det krävs vidare utredning, bland annat 
kring informationsägarskap, integritetsaspekter samt implemen-
tering och finansiering.  Den stora skiljelinjen är integritets-
aspekten där de flesta landsting lyfter patientsäkerheten och menar 
att den står över den personliga integriteten, men där andra 
instanser – såsom Datainspektionen och Riksdagens ombudsmän 
(JO)– avstyrker avsnittets förslag mot bakgrund av utredningen 
inte tagit tillräcklig hänsyn till integritetsfrågan. 
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Ett konkret exempel på något som delar instanserna i två läger 
är förslaget rörande patientens möjlighet att privatmarkera upp-
gifter i läkemedelslistan. De flesta landsting är negativt inställda till 
detta då de anser att syftet med listan försvinner om vårdgivare och 
öppenvårdsapotek inte kan få en fullständig bild av patientens läke-
medelskonsumtion. Samtidigt menar Datainspektionen att utred-
ningens förslag ger minskat skydd för integriteten än vad som 
gäller idag och saknar en motivering till detta. 

Flera instanser betonar vikten av att den föreslagna läkemedels-
listan ska inrymma patientens samtliga ordinationer. Detta för att 
få en fullständig bild av patientens läkemedelsinformation, och där-
igenom uppnå det uttalade syftet med läkemedelslistan. Många av 
landstingen betonar vikten av att slutenvårdsordinationer därför 
bör finnas med. Flera av dessa instanser, samt bland annat Sveriges 
Läkarförbund och Läkemedelsverket, anser att även receptfria 
läkemedel och patientens egeninskaffade läkemedel bör inkluderas. 
Läkarförbundet menar att man annars riskerar att bygga upp en 
läkemedelslista som inte fungerar för hela sjukvården. 

8.4 Vägar framöver 

Efter drygt tio år av försök att komma fram till en gemensam läke-
medelslista, bl.a. genom en omfattande satsning på en nationell 
ordinationsdatabas, finns idag två huvudspår när det gäller möjlig-
heten att dela information inom ramen för en mer patientsäker och 
effektivare läkemedelsprocess. Det första spåret är en vidareutveck-
ling av sammanhållen journalföring enligt gällande regelverk. Det 
andra är att ta fram ett register som liknar Fælles medicinkort i 
Danmark, men som bör anpassas till specifika juridiska, organi-
satoriska och IT-tekniska förutsättningar som finns i Sverige. 

Mycket tyder på att båda spåren behöver finnas parallellt under 
överskådlig framtid då de innehåller nycklar för att öka patient-
säkerheten i läkemedelsprocessen på olika sätt. Delning av 
information inom ramen för sammanhållen journalföring kan avse 
alla typer av vårddata och lämpar sig bra för att hitta principer för 
strukturering och aggregering av uppgifter om läkemedel som 
hälso- och sjukvården tillhandahåller och administrerar, s.k. 
rekvisitionsläkemedel. Skapandet av ett personregister som mot-
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svarar Fælles medicinkort i Danmark har andra fördelar. I ett 
sådant register blir det möjligt att föra samman och presentera 
informationsmängder om receptförskrivna läkemedel på ett sätt 
som inte är möjligt med sammanhållen journalföring. Skillnader 
mellan dessa informationsmängder i vården och på apotek skapar 
många läkemedelsrelaterade problem, särskilt på grund av att de 
inte är åtkomliga för de viktigaste aktörerna i läkemedelsprocessen. 

Samtidigt som det finns goda skäl att satsa på båda dessa spår 
ska målet med arbetet vara att information om en patients totala 
läkemedelsbehandling i slutändan ska kunna visas sammanhållen 
och komplett i respektive aktörs ordinarie gränssnitt, oavsett hur 
läkemedlen tillhandahålls eller hanteras.  

8.4.1 Utvidgad sammanhållen journalföring 

En framkomlig väg för att dela journalinformation mellan och 
inom vårdgivare är att mer än vad som görs idag ta vara på möjlig-
heterna med sammanhållen journalföring. Detta kan enligt Inera 
uppnås dels genom att öka anslutningsgraden och dels genom att 
tillgängliggöra information på ett sammanhangsanpassat sätt direkt 
i aktörens vårdsystem. Fortsatta initiativ inom området skulle inne-
bära att de horisontella begränsningar som idag finns för informa-
tionsutbyte (se kapitel 6) kan hanteras inom ramen för befintlig 
lagstiftning. Det finns flera strategier för att ta nästa steg avseende 
sammanhållen journalföring. Den vanligaste strategin är att satsa på 
ett gemensamt, övergripande patientjournalsystem, som omfattar 
primärvård, sjukhus och ofta även psykiatri inom det egna 
landstinget. Om en sådan lösning väljs finns inga tekniska hinder 
för att dela information. Som nämnts i kapitel 5 har 18 av de 20 
landsting valt denna väg. Vissa landsting låter samtliga verksam-
heter ingå medan andra undantar exempelvis tandvård, ungdoms-
mottagningar och psykiatri.  

I och med att det till skillnad från tidigare år i allt större 
utsträckning finns en fungerande grundstruktur för informations-
överföring, som tillåter att i grunden olika system kan utbyta 
information med varandra och använda uppgifter som de får från 
varandra, är upphandling av gemensamma system inte längre en 
nödvändig förutsättning för att få till sammanhållen journalföring. 



Vägen till samlad information om en patients ordinerade läkemedel Ds 2016:44 

156 

Som konstateras i SLIT-rapporten från 2016 finns dock fortfarande 
en bristande semantisk interoperabilitet mellan vårdgivare och 
ibland inom vårdgivare.8 Den beror enligt Inera bl.a. på att man inte 
i alla sammanhang enats om vilka kodverk som ska tillämpas vid 
dokumentationsarbetet samt vilken grad av strukturering som ska 
tillämpas. Det är främst en verksamhetsmässig samordning som 
kan lösa dessa problem. Nationella standarder för överföring har 
etablerats, men särskilt inom kvalitetsregisterområdet finns behov 
av en ökad grad av strukturering och samordning av dokumenta-
tionsrutiner för att möjliggöra önskad automatisering av rappor-
tering till kvalitetsregister. 

Idag är sammanhållen journalföring frivillig. Som nämndes i 
avsnitt 5.1.2 finns idag tio landsting som tillgängliggör information 
om ordinerade läkemedel i NPÖ och andra tjänster. Det är speci-
fika förutsättningar och prioriteringar i varje landsting och i varje 
kommun som avgör hur mycket vårddata det handlar om. Frågan 
om en obligatorisk sammanhållen journal togs upp i förarbetena till 
patientdatalagen (prop. 2007/08:126 s. 82-8). Regeringen ansåg då 
att ett väl fungerande informationssystem där alla journalanteck-
ningar om en patient samlas i strukturerad form skulle ha en stor 
nyttopotential, då tillgång till korrekta och lätt åtkomliga uppgifter 
generellt sett skulle öka patientsäkerheten vid alla kommande 
vårdtillfällen. Även en rad andra skäl anfördes. Men man kon-
staterade samtidigt att bl.a. avsaknaden av en gemensam informa-
tionsstruktur och en gemensam metod för dokumentering, stod i 
vägen för sammanhållen journalföring. Även det faktum att obliga-
torisk sammanhållen journalföring skulle innebära att ett stort antal 
privata vårdgivare måste knyttas samman i ett gemensamt system 
för informationsöverföring med landsting och kommuner sågs som 
problematiskt. 

Mot bakgrund av att tekniska förutsättningar för att koppla 
ihop vårdgivares journalsystem och för att dela information 
saknades när ovan nämnda proposition skrevs var slutsatsen att 
skyldigheten att journalföra i ett sammanhållet system inte borde 
införas. Regeringens förslag blev i stället att göra det möjligt att på 
frivillig väg bygga upp ett system för sammanhållen journalföring 

                                                                                                                                                          
8 Jerlvall, L och Pehrsson, T (2016), eHälsa i landstingen 2016 – Inventering på uppdrag av 
SLIT-gruppen (landstingens it-strateger och it-chefer), maj 2016, s. 5. 
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och därigenom ge ett tydligt stöd för fortsatt uppbyggnad av 
informationssystem för elektroniskt informationsutbyte. Inget 
undantag gjordes för några särskilda områden för obligatorisk 
sammanhållen journalföring över vårdgivargränserna, t.ex. NPÖ. 

Sammanfattningsvis tillåter regler för sammanhållen journal-
föring olika vägar för att dela uppgifter som skulle kunna ingå i en 
gemensam källa för information om patientens läkemedelsanvänd-
ning. Erfarenheter från andra områden, t.ex. införanden av HSA-
katalogen, har visat att informationskvalitén snabbt förbättras så 
snart information systematiskt börjar delas och tillämpas utanför 
den egna organisationens väggar.9 Men även om samtliga aktörer 
har möjligheten och viljan att dela läkemedelsrelaterad journal-
information räcker den inte som enda sätt för att samla uppgifter 
om patientens läkemedelsbehandling. 

8.4.2 En gemensam källa i form av ett statligt förvaltat 
personregister 

Ett problem som sammanhållen journalföring inte kan lösa är de i 
kapitel 6 nämnda vertikala begränsningarna i åtkomst till infor-
mation, dvs. uppgifter gällande receptförskrivna läkemedel som 
behöver delas över verksamhetsgränserna mellan vård och apotek. 
Som har anförts tidigare är det vanligt förekommande att aktuella 
förskrivningar inte längre hänger ihop med aktuella ordinationer, 
vilket leder till exempelvis dubbletter och giltiga men icke aktuella 
recept. I och med att hälso- och sjukvårdspersonal idag inte kan se 
uppgifter om en patients samtliga aktuella förskrivningar, i alla fall 
när det gäller e-recept, är det svårt att upptäcka och åtgärda sådana 
problem. Att samla och tillgängliggöra dessa informationsmängder 
i samma gränssnitt borde därför vara ett högt prioriterat syfte med 
skapandet av ett nationellt personregister som ska kunna tjäna som 
ett informationsnav om patientens läkemedelsbehandling. 

En gemensam nämnare för Sverige, Danmark, Norge och 
Finland är att information om läkemedel som ska expedieras på 
öppenvårdsapotek ligger i en nationell och statligt förvaltad infor-
                                                                                                                                                          
9 HSA (Hälso- och sjukvårdens adressregister) är en elektronisk katalog som innehåller 
kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges landsting, 
kommuner och hos privata vårdgivare. 
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mationskälla, som de lokala apoteken har åtkomst till från sina 
respektive apotekssystem. I Sverige har receptregistret denna funk-
tion och det är där som e-recept förs in från vårdens förskrivarstöd. 
I och med att receptregistret har ett naturligt gränssnitt mot både 
vården och öppenvårdsapotek finns goda förutsättningar för att 
det, mer än något annat befintligt register, ska kunna bli en 
gemensam källa för den information som patienten själv, behörig 
hälso- och sjukvårdspersonal samt expedierande personal på apotek 
behöver komma åt. 

Förutom det faktum att receptregistret har en central placering 
mellan vården och apotek skulle det vara en fördel att utgå från ett 
register som redan finns i statens ägo för att skapa en gemensam 
läkemedelslista. I betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet görs 
bedömningen att informationshanteringen i läkemedelsprocessen 
med en sådan lösning kan göras mer ändamålsenlig, robust och 
säkrare än vad den är idag. Ytterligare en fördel med ett statligt 
register är att det skulle underlätta arbetet med strukturerad och 
ändamålsenlig dokumentation av läkemedelsrelaterade uppgifter i 
hälso- och sjukvården. E-hälsomyndigheten har en ledande roll i 
detta arbete, i nära samarbete med bl. SKL, Socialstyrelsen och 
Läkemedelsverket.
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9 Förslag om en nationell 
läkemedelslista 

9.1 Inledning 

Mot bakgrund av de analyser som har gjorts i föregående delar av 
denna promemoria redogörs i detta kapitel för bedömningar och 
förslag avseende ett nytt personregister för uppgifter om 
patientens samlade läkemedelsanvändning samt ändringar i ordina-
tions- och förskrivningsprocessen. Förslaget ska underlätta för 
berörd hälso- och sjukvårdpersonal att utföra sina uppgifter enligt 
2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i vilken regleras att 
hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god 
vård. God vård innebär enligt bestämmelsen att vården bl.a. ska 
vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. En nationell läkemedelslista ska också 
tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
För patienten innebär en nationell läkemedelslista att han eller hon 
får tillgång till en samlad informationskälla som gör det lättare för 
att följa och ha insyn i den ordinerade läkemedelsbehandlingen 
samtidigt som den personliga integriteten skyddas mot otillbörlig 
behandling av personuppgifter. 

9.1.1 Ramar för en gemensam källa för patientens 
läkemedelsbehandling 

Idag finns avsevärt mer kunskap att tillgå än för 10-15 år sedan om 
möjligheter och risker med att skapa en gemensam källa för 
information om en patients läkemedelsbehandling. Erfarenheter 
från det tidigare arbetet med NOD och Pascal, positiva såväl som 
negativa, bör beaktas när ett nytt förslag tas fram. Införandet av 
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Fælles medicinkort i Danmark är också en värdeful referens. Även 
synpunkter som har lämnats i remissyttranden med koppling till 
betänkandena Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) och Rätt 
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) utgör en viktig 
kunskapsbas, i kombination med vissa av de förslag som har lagts 
fram i dessa utredningar. Slutligen finns också den behovsanalys 
och den juridiska kartläggning som ingår i denna promemoria som 
underlag till framtida satsningar. Det förslag som kommer att 
läggas fram detta kapitel bygger på den samlade kunskap som finns 
att tillgå i dagens läge. Utifrån alla dessa erfarenheter och 
iakttagelser kan de yttre ramarna för framtagandet av en gemensam 
källa med information patientens samlade läkemedelsanvändning 
beskrivas som följer: 

Ett kommande register med information om patientens 
läkemedelsanvändning ska kunna innehålla information från olika 
steg i läkemedelsprocessen 

Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att 
skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling, oavsett 
var patienten har fått sina läkemedel ordinerade. När det gäller 
receptförskrivna läkemedel innebär detta att det ska kunna framgå i 
ett och samma gränssnitt vilka läkemedel som är ordinerade, vilka 
aktuella recept som finns, vilka läkemedel som har hämtats ut och 
vilka uttag som är kvar. Idag finns inte denna möjlighet, och 
åtkomsten till dessa informationsmängder är olika för olika 
aktörer. Behovsanalysen i denna promemoria visar att informa-
tionsbrist av detta slag är orsaken till en betydande del av de läke-
medelsrelaterade problem som patienter kan drabbas av. 

Informationsmängder som finns i registret ska vara fullständiga och 
korrekta 

Slutmålet med en gemensam källa för information om patientens 
läkemedelsbehandling bör vara att uppgifter om samtliga ordine-
rade läkemedel finns med. Endast då kan behörig hälso- och sjuk-
vårdspersonal bedöma risken för exempelvis interaktioner och fatta 
informerade beslut om fortsatt läkemedelsbehandling på ett sätt 
som inte kräver informationshämtning i flera olika källor. Risk för 
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att viktig information saknas helt borde härigenom kunna 
minimeras. Fram till dess att slutmålet kan uppnås bör säkerställas 
att källan ska bli så korrekt och fullständig som möjligt för de 
delmängder som ingår. Detta innebär till exempel att det inte ska 
vara upp till en ordinatör eller en vårdgivare att bestämma om 
information kommer med i registret eller inte. Förslaget bygger 
också på att huvudregeln för ordination och förskrivning av läke-
medel bör vara att dessa moment sker elektroniskt. 

Patienten bör ha möjlighet att påverka hur uppgifter i registret 
används 

En förutsättning för att få behandla personuppgifter automatiserat 
är att de integritetsintrång som behandlingen innebär för patienten 
avvägs mot behovet av behandlingen. I den avvägningen ingår att 
bedöma hur inskränkningarna i integritetsskyddet kan vägas upp på 
annat sätt. Ändamålet måste vara så specificerat att det är möjligt 
att göra denna avvägning. En utgångspunkt för utformning av det 
nya registret samt förslagen gällande ett tillhörande regelverk är att 
patienten ska kunna påverka om andra än han eller hon själv ska få 
komma åt uppgifterna. 

Registret bör inte vara en förlängning av patientjournalen 

Som nämndes i avsnitt 8.1 är det svårt att definiera exakt vad som 
ingår i en läkemedelsordination samt vilka uppgifter som har en 
direkt koppling till en läkemedelsordination utöver de obligatoriska 
uppgifter som ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering inom 
hälso- och sjukvården (se kapitel 4). Frågetecken finns också kring 
hur information som primärt skulle dokumenteras i en databas 
utanför patientjournalen och därmed betraktas som original-
handling kan synkroniseras med information i den egentliga 
patientjournalen. 

Även om det skulle medföra betydande patientsäkerhetsfördelar 
för ordinatörer att vid behov – d.v.s. om patientens aktuella hälso-
tillstånd ger anledning till det – ändra eller avsluta läkemedels-
ordinationer från andra ordinatörer i en gemensam ordinations-
databas, bedöms en sådan lösning för närvarande vara förknippad 
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med för stor osäkerhet. Det är angeläget att all relevant informa-
tion som är kopplad till en läkemedelsordination ska kunna hittas 
samlat i den lokala patientjournalen och inte dras isär i onödan. 

Ovanstående innebär att journalplikten, i enlighet med dagens 
rutiner, bör uppfyllas i patientjournalen. Det innebär att det är i 
patientjournalen som läkemedel ska ordineras samt att det är där 
som dokumentationen ska ske. Ett kommande register ska däremot 
kunna innehålla ett begränsat antal strukturerade och för-
definierade uppgifter om ordinerade läkemedel som speglar de 
uppgifter som har dokumenterats i patientjournalen. Ovanstående 
innebär också att registret inte kan fungera som delningsunderlag 
för läkemedel som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdspersonal 
och inte heller för att dokumentera arbetsmoment med koppling 
till läkemedelshanteringsprocessen. 

Makulering av recept 

Mot bakgrund av att det inte är säkert att samtliga pågående läke-
medelsordinationer som en patient har går att ändra eller avsluta i 
den aktuella ordinatörens patientjournal behöver han eller hon få 
teknisk möjlighet att makulera receptet. Detta är endast aktuellt i 
situationer då patientens aktuella hälsotillstånd ger anledning till 
det och när ett läkemedel har ordinerats av en annan ordinatör som 
den första ordinatören inte får dela information med. 

Registret ska i möjligaste mån innehålla fördefinierad och strukturerad 
information; användning av fritext ska i möjligaste mån begränsas. 

Som beskrivits i kapitel 7 ska personuppgifter som behandlas i ett 
personregister vara adekvata och relevanta i förhållande till ända-
målen med behandlingen. Dessutom får inte fler personuppgifter 
behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen. Ju mer strukturerade och fördefinierade upp-
gifterna är, desto lättare är det att avgöra hur känsliga de är samt 
hur väl ett eventuellt integritetsintrång som behandlingen innebär 
kan vägas mot behovet av behandlingen. 

Användning av fritext ökar risken för att avvikande information 
förs in i registret. I många fall går fritext inte helt att undvika då 
fördefinierade valmöjligheter sällan täcker 100 procent av alla situa-
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tioner som kan behöva dokumenteras. Men information som i 
grunden är ostrukturerad ska i så liten utsträckning som möjligt få 
ingå i registret. 

Registret ska inte kunna användas som ett hälsodataregister 

De ändamål som anges i aktuell registerförfattning ska vara 
särskilda och på ett tydligt sätt vara kopplade till de person-
uppgifter som ingår i registret. Det ska också framgå hur de för-
håller sig till de behov som finns hos olika aktörer att behandla 
uppgifterna. 

Det ska inte råda någon tvekan om att, när det gäller behandling 
av personuppgifter som skulle tillåtas utöver de ändamål som gäller 
idag för behandling av uppgifter i receptregistret, dessa endast får 
avse en patient åt gången. Det nya registret ska inte kunna 
användas för forskning eller andra ändamål som brukar vara 
förknippade med behandling av personuppgifter i hälsodataregister. 

Stödfunktionen för förskrivning av helförpackningar och 
dosdispenserade läkemedel ska vara integrerade i journalsystemet 

När en ordinatör med tillgång till en läkemedelsmodul förskriver 
ett vanligt e-recept sker detta via en funktionalitet som är inte-
grerad i journalsystemet. Som har beskrivits tidigare underlättar ett 
sådant system samtidigt dokumentation av en läkemedelsordina-
tion i journalen. En stor majoritet av ordinatörerna har idag inte 
åtkomst till en integrerad lösning när förskrivningen avser en 
patient som behöver dosdispenserade läkemedel. En integrerad 
lösning för ordination och förskrivning av läkemedel, oavsett hur 
läkemedlet ska distribueras till patienten, borde därför vara en 
funktionalitet som ingår i ett nytt förslag. 

Informationen i registret ska kunna tillgängliggöras i ett format som 
möjliggör användning av beslutsstöd samt eventuell annan 
funktionalitet som finns i anslutning till patientjournalen 

För att en samlad källa för information om en patients läkemedels-
användning ska få maximal nytta för samtliga aktörer som får 
åtkomst till den behöver uppgifterna tillgänggöras i ett format som 
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möjliggör fullständig spårbarhet och lokal lagring. Hur informa-
tionen används av de olika aktörerna beror på deras syfte och 
behov, så länge uppgifterna är inhämtade med ett giltigt ändamål 
för åtkomst. Om vårdsystemet har rätt inbyggd funktionalitet kan 
uppgifterna t.ex. användas för dokumentation av beslut som är 
baserade på information från registret eller användning av besluts-
stödsfunktioner som finns i den lokala patientjournalmiljön, t.ex. 
genom SIL. 

Hälso- och sjukvårdpersonal behöver komma överens om ett arbetssätt  

Även om en stor del av dagens problem med felaktiga eller saknade 
uppgifter om patientens läkemedelsanvändning går att härröra till 
strukturella hinder finns också en koppling till icke-optimala 
arbetssätt. Idag gäller detta vid exempelvis uppdatering av lokala 
läkemedelslistor. En läkare som ordinerar en kort kur utan att ange 
ett slutdatum kan skapa osäkerhet bland andra ordinatörer. Ett 
annat exempel gäller läkemedel som en patient kan ha fått när han 
eller hon varit inlagd på ett sjukhus, men som ordinatören inte satt 
ut i samband med utskrivning. Ett känt fenomen idag är också att 
lokala läkemedelslistor inte alltid uppdateras när patienten får 
dosdispenserade läkemedel förskrivna genom Pascal. 

Ett register som fungerar som en gemensam källa kan lösa 
många problem, bl.a. genom att erbjuda en integrerad förskrivning 
av läkemedel till patienter med dosdispenserade läkemedel. Men det 
finns alltid risk för att det uppstår nya problem på grund av att 
behörig hälso- och sjukvårdspersonal arbetar på olika sätt. Tydliga 
riktlinjer för användning och användarvänliga gränssnitt kan vara 
två sätt att skapa mer enhetliga rutiner. 

9.1.2 Övergripande målbild 

För att kunna tillgodose det informationsbehov som de olika 
aktörerna har och ta fram en gemensam källa för patientens sam-
lade läkemedelsbehandling föreslås skapandet av ett nytt, nationellt 
register. Registret ska innehålla ett begränsat antal fördefinierade 
uppgifter och de angivna ändamålen ska på ett tydligt sätt anknyta 
till aktörernas behov i läkemedelsprocessen. 



Ds 2016:44 Förslag om en nationell läkemedelslista 

165 

Det övergripande målet med registret är att skapa en samlad bild 
av en patients läkemedelsbehandling, oavsett var patienten har fått 
sina läkemedel ordinerade eller av vem. Användningen av registret 
ska öka försättningarna för en mer patientsäker läkemedelsprocess 
samtidigt som patienters personliga integritet ska skyddas mot 
otillbörlig behandling av personuppgifter. Registret ska bidra till att 
rätt läkemedel ska ges till rätt patient, vid rätt tillfälle, på rätt sätt 
och till rätt kostnad genom att 

– patienten får tillgång till en samlad informationskälla som gör 
det lättare för honom eller henne att följa och ha insyn i den 
ordinerade läkemedelsbehandlingen 

– behörig vårdpersonal får bättre förutsättningar för att öka 
kvaliteten i läkemedelsprocessen genom åtkomst till informa-
tion som behövs för en patientsäker ordination och hantering av 
läkemedel 

– behörig personal på öppenvårdsapotek ska kunna expediera 
läkemedel på ett ännu säkrare sätt än vad som är fallet idag. 

9.1.3 En ny lag om ett nytt register – den nationella 
läkemedelslistan 

Förslag: Ett nytt register föreslås ersätta receptregistret och 
läkemedelsförteckningen. Registret föreslås gå under benäm-
ningen nationell läkemedelslista. För att möjliggöra skapandet 
av ett nytt register behövs en ny lag, lagen om nationell läke-
medelslista. Den nya lagen ska ersätta lagen (1996:1156) om 
receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteck-
ningen. 

Följdändringar i andra författningar måste göras med anled-
ning av att dessa lagar upphävs och ersätts av den nya lagen. 

 
Skälen för förslaget: Ett nytt register, nationell läkemedelslista, 

föreslås ersätta två befintliga register som idag förvaltas av E-
hälsomyndigheten: receptregistret och läkemedelsförteckningen. 
Förslaget bygger på bedömningen att ett sådant register på det 
mest ändamålsenliga sättet kan skapa tillgång till information om 
patientens ordinerade läkemedel som behöver delas över verk-
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samhetsgränserna mellan vård och apotek. Förutsatt att den 
nationella läkemedelslistan blir en del av en mer omfattande för-
ändring i ordinationsprocessen som syftar att öka patientsäker-
heten och göra processen mer logisk minskar risken för att aktuella 
förskrivningar inte längre hänger ihop med aktuella ordinationer i 
patientjournalen. 

Att på nationell nivå samla och tillgängliggöra information om 
ordinationer, förskrivningar och expedieringar och presentera den i 
samma gränssnitt borde kunna leda till att den nationella läke-
medelslistan blir ett centralt informationsnav om patientens läke-
medelsbehandling för patienten själv och för ett antal utpekade 
vårdpersonalkategorier. Risken för undvikbara läkemedelsrelate-
rade problem i läkemedelsprocessen borde minska i och med ett 
sådant register. 

För att registret ska kunna uppnå sitt syfte behöver information 
vara fullständig och korrekt, vilket förutsätter att registret i 
möjligaste mån behöver innehålla information om ordinerade och 
förskrivna läkemedel från samtliga vårdgivare. Detta är i dagens 
läge inte möjligt för alla former av läkemedeldistribution, t.ex. 
rekvisitionsläkemedel som tillhandahålls och administreras av 
hälso- och sjukvården. Ett personregister som den nationella läke-
medelslistan och läkemedelsrelaterade initiativ inom ramen för 
sammanhållen journalföring är därför komplementära och kan på 
var sitt sätt bidra till ökad patientsäkerhet i läkemedelsprocessen. 

Namnet nationell läkemedelslista anknyter till beteckningen 
läkemedelslista, som är etablerad inom hälso- och sjukvården och 
som används i betydelsen ”lista med uppgifter om läkemedels-
ordinationer som avser en patient.” Då namnet ”samlad läke-
medelslista” redan kan syfta på lokala läkemedelslistor som har 
sammanfogats eller utökats inom ramen för sammanhållen journal-
föring har beteckningen ”nationell läkemedelslista” bedömts vara 
mest lämplig som namn för det nya registret. Den nationella 
läkemedelslistan kommer i ett första steg att innehålla uppgifter för 
samtliga patienter som har fått läkemedel eller läkemedelsnära 
varor förskrivna, oavsett var i Sverige detta har skett och i vilket 
vårdsystem. Läkemedelslistan ska därmed vara nationell, d.v.s. 
geografiskt heltäckande för hela Sverige. 

En bild som framkommit i tidigare delar av denna promemoria 
och som bygger på de analyser och kartläggningar som har presen-



Ds 2016:44 Förslag om en nationell läkemedelslista 

167 

terats där är att det befintliga regelverket för hantering av läke-
medelsrelaterade uppgifter om patienter, t.ex. ordinationer, recept 
och uthämtade läkemedel, är svåröverskådligt. Ett exempel är att 
olika regler gäller för åtkomst till uppgifter i olika informations-
källor, såsom nuvarande receptregister och läkemedelsförteckning. 
Det är nödvändigt att skapa ett enhetligt regelverk för de informa-
tionssamlingar som idag finns i receptregistret och läkemedels-
förteckningen. Lagens utformning ska facilitera en mer patient-
säker ordination och hantering av läkemedel samtidigt som 
patienters personliga integritet fortsättningsvis skyddas mot otill-
börlig behandling av personuppgifter. 

Den nya lagen ska innehålla regler om vilka uppgifter som ska 
finnas i det nya registret, för vilka ändamål dessa uppgifter ska få 
behandlas, vem som ska få behandla dessa uppgifter och under vilka 
villkor. Lagen ska även innehålla bl.a. bestämmelser om vad som 
ska gälla avseende den registrerades samtycke, vem som ska vara 
personuppgiftsansvarig för registret och hur lång bevarandetid som 
ska gälla för uppgifterna i registret.  

Den nationella läkemedelslistan ska – vid behov – kunna byggas 
upp i olika steg. Detta innebär att det nya registret bör ha en 
teknisk lösning som är skalbar och ha en kapacitet som möjliggör 
tillägg av nya informationsmängder. En stegvis utveckling har varit 
tillvägagångssättet när Fælles medicinkort infördes i Danmark. Där 
har lagen justerats flera gånger i takt med att tekniska och juridiska 
förutsättningar har bedömts funnit på plats för att utveckla 
registret. Varje gång det kan bli aktuellt tillägg av en eventuell 
informationsmängd eller en justering när det gäller registerinnehåll, 
tillåtna ändamål, åtkomst o.s.v. bör detta prövas och förankras på 
samma sätt som förslagen i denna promemoria.   
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9.2 Registrets innehåll 

Förslag: Den nationella läkemedelslistan får på en övergripande 
nivå innehålla information om receptförskrivna läkemedel samt 
läkemedelsnära varor som förskrivits på hjälpmedelskort eller 
livsmedelsanvisning. 

I den utsträckning det behövs för de registerändamål som 
nämns i lagen (se avsnitt 9.4) får den nationella läkemedelslistan 
innehålla följande uppgifter: 

 
Information med koppling till läkemedelsordinationen 
1. förskriven vara 
2. aktiv substans 
3. läkemedelsform 
4. styrka 
5. förskriven dosering 
6. administreringssätt 
7. läkemedelsbehandlingens längd 
8. ordinationsorsak 
9. senaste datum för uppföljning eller utsättning 
 
Information med koppling till förskrivning eller expediering 
10. datum för utfärdande av förskrivningen 
11. förskriven mängd 
12. behandlingsändamål 
13. expedierad vara 
14. expedierad dosering 
15. expedierad mängd 
16. expedieringsdatum 
17. expedierande apotek 
18. expedierande farmaceut 
19. kostnad 
20. kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 
smittskyddslagen (2004:168) 
21. uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett 
förskrivet läkemedel och skälen för det 
22. övriga uppgifter som avser en förskrivning eller en 
expediering 
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Information om patienten 
23. patientens namn 
24. personnummer 
25. folkbokföringsort 
26. postnumret i patientens bostadsadress 
 
Information om förskrivaren 
27. förskrivarens namn 
28. yrke 
29. specialitet 
30. arbetsplats 
31. arbetsplatskod 
32. förskrivarkod 
 
Övriga uppgifter 
33. uppgift om samtycke och om spärrade uppgifter 
34. uppgifter om fullmakt 

 
Skälen för förslaget: Den nationella läkemedelslistan föreslås 

innehålla information om endast receptförskrivna läkemedel samt 
läkemedelsnära varor som förskrivits på hjälpmedelskort eller 
livsmedelsanvisning. En stor del av dessa uppgifter finns redan idag 
i receptregistret och i läkemedelsförteckningen. Det kan finnas skäl 
till att i framtiden överväga tillägg av fler informationsmängder (se 
kapitel 10), men dessa bedöms i dagens läge inte vara tillräckligt 
strukturerade för att få ingå i ett personregister. 

I detta avsnitt kommenteras samtliga de uppgifter som får 
finnas i den nationella läkemedelslistan. Genomgången sker i 
tematisk ordningsföljd, dvs. utifrån vilken del i läkemedels-
processen som varje uppgift avser. En sådan uppställning behövs 
för att förklara varför uppgifterna ska få finnas i registret samt 
förstå hur de kommer in i registret. Numreringen i den löpande 
texten motsvarar det nummer som uppgifterna har i förslagsrutan. 
Det bör noteras att ordningsföljden i den föreslagna lagen är en 
annan då det i lagen finns skäl för en annan uppräkning. 
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9.2.1 Information med koppling till läkemedelsordinationen 

Jämfört med de uppgifter som idag ingår i receptregistret och 
läkemedelsförteckningen kommer den nationella läkemedelslistan 
att få innehålla tre uppgifter som är helt nya eller fått en annan 
benämning: aktiv substans (2), ordinationsorsak (8) och senaste 
datum för avslutande eller uppföljning av en läkemedelsordination 
(10). Samtliga dessa tre uppgifter ska, enligt Socialstyrelsens förslag 
till nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i 
hälso- och sjukvården, som externremitterades i juni 2016, doku-
menteras i patientjournalen. Uppgifterna bedöms kunna bidra till 
en betydande ökning av patientsäkerheten i läkemedelsprocessen 
och diskuteras mer utförligt senare i detta avsnitt. 

Av de övriga uppgifter som ska dokumenteras i patientjournalen 
finns två som nämns explicit i lagen om receptregister, nämligen 
vara och dosering. I lagen om nationell läkemedelslista förtydligas 
att det avser både förskriven vara (1) respektive förskriven dosering 
(5) och expedierad vara (13) respektive expedierad dosering (14). 
De andra ordinationsrelaterade uppgifter som behövs för att en 
giltig förskrivning ska föreligga omfattas i dag av administrativa 
uppgifter enligt 8 § punkten 7 lagen om receptregister, se avsnitt 
7.2.7. Det handlar om läkemedelsform (3), styrka (4), administre-
ringssätt (6) och läkemedelsbehandlingens längd (7). Dessa uppgif-
ter nämnas explicit i lagen om nationell läkemedelslista. 

Det främsta skälet till att ovan nämnda uppgifter skrivs ut i den 
nya lagen – i stället för att som i receptregisterlagen sorteras under 
rubriken administrativa uppgifter – är det behov som ordinatörer 
och annan hälso- och sjukvårdspersonal har av att känna till dem i 
olika delar av läkemedelsprocessen (se kapitel 5). Det är av samma 
anledning som de tre nya uppgifterna föreslås få ingå i den 
nationella läkemedelslistan. Åtkomst till samtliga dessa uppgifter är 
på flera sätt nödvändig för att berörda aktörer på ett patientsäkert 
sätt ska kunna utföra de arbetsmoment som ingår i deras yrkesroll 
enligt bestämmelser som finns i de lagar, förordningar och 
föreskrifter som nämndes i början av kapitel 4. 

Ett exempel på ett sådant arrbetsmoment är lämplighets-
bedömningar, som ska föregå samtliga läkemedelsordinationer. 
Lämplighetsbedömningar har alltid varit en implicit del av läke-
medelsordinationen, men ramarna för att göra en sådan bedömning 
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har förtydligats i remissversionen av Socialstyrelsens förslag på nya 
föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården, från juni 2016. En viktig del av 
lämplighetsbedömningen är att ta hänsyn till patientens övriga 
läkemedelsanvändning. Som framgick av flera av de studier som 
diskuterades i kapitel 6 är brist på korrekt och fullständig 
information om en patients ordinerade läkemedel – i olika steg av 
läkemedelsprocessen – ett viktigt skäl till att patienter råkar ut för 
läkemedelsfel. Detta leder till onödigt lidande för patienten och 
höga kostnader i samband med exempelvis akutinläggningar. 
Samma information behövs också för genomförandet av läke-
medelsgenomgångar och bedömning av patientens läkemedels-
behandling som en del i en helhetsbedömning av patientens hälso-
tillstånd. 

1. Förskriven vara  

Uppgift om vara finns idag i receptregistret, där den kan avse en 
förskriven vara och en vara som är förskriven och expedierad. Även 
i läkemedelsförteckningen finns vara med som tillåten uppgift, men 
avser där endast den vara som faktiskt har expedierats. I lag-
förslaget används adjektiven ”förskriven” och ”expedierad” vara för 
att förtydliga att det kan röra sig om två olika varor, t.ex. med 
anledning av att generiskt utbyte har skett på apotek. 

2. Aktiv substans 

Läkemedel innehåller oftast en men ibland flera beståndsdelar som 
gör att läkemedlet kan få avsedd effekt. Sådana beståndsdelar kallas 
för aktiva substanser. Uppgift om aktiv substans följer idag inte 
automatiskt med vid val av vara (läkemedelsprodukten), trots att 
information om aktiv substans ofta är viktigare att känna till för 
ordinatörer än läkemedlets handelsnamn. Inom hälso- och sjuk-
vården har det blivit allt vanligare att använda substansnamnet som 
beteckning på ett läkemedel. Skälen till detta är bl.a. att substans-
namnet kommuniceras vid introduktion av nya läkemedel, vid all 
vetenskaplig rapportering, i nationella riktlinjer och behandlings-
rekommendationer samt efter att läkemedlets patent har gått ut. 
Substansnamn underlättar också för utländska läkare, som i regel 
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inte är bekanta med svenska handelsnamn. Uppgift om läkemedels-
substans skulle därför stödja dem i tolkningen av tillgänglig infor-
mation om en patients läkemedelsanvändning. 

Även för patienter vore det fördelaktigt om substansnamnet var 
tillgängligt i hela läkemedelsprocessen, dvs. från ordinationsögon-
blicket till att apoteksetiketten fästas till läkemedelsförpackningen. 
Dialogen mellan ordinatören och patienten eller mellan expedieran-
de personal och patienten angående hur systemet för generiskt 
utbyte fungerar – speciellt vid itererade recept – skulle underlättas 
av att substansnamnet blir synligt i alla steg. Risken för förväxling 
av läkemedel och dubbelmedicinering blir då avsevärt mindre.  

Många aktörer anser att patientsäkerheten skulle kunna ökas 
ytterligare om det vore möjligt att förskriva generiskt. Frågan om 
generisk förskrivning kan inte hanteras inom ramen för ett förslag 
om ett nytt personregister, men har däremot viss bäring på utform-
ningen av system för informationsöverföring och andra tekniska 
förändringar som måste genomföras för att den nationella läke-
medelslistan kan bli ett faktum (se även avsnitt 10.4). Oavsett om 
generisk förskrivning kommer att införas någon gång i framtiden 
förväntas bättre åtkomst till uppgift om aktiv substans vara ett steg 
mot ökad patientsäkerhet. Så länge läkemedel behöver förskrivas på 
produktnamn (vara) föreslås uppgift om aktiv substans därför följa 
med bland de uppgifter som får finnas i den nationella läke-
medelslistan. 

3. Läkemedelsform 

Uppgiften läkemedelsform finns redan idag som administrativ 
uppgift i receptregistret, då den behövs för att ett recept ska vara 
giltigt. Läkemedel kan finnas i flera former, bl.a. tablett, kapsel, 
suppositorium, kräm, depotplåster och granulat. 

4. Styrka 

Även styrka, som kan definieras som koncentrationen av en verk-
sam substans, är en uppgift som behöver finnas på recept. Upp-
giften ingår precis som läkemedelsform i receptregistret som en 
administrativ uppgift. 
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5. Förskriven dosering 

Dosering, som innebär uppgift om dos och periodicitet (t.ex. hur 
många gånger ett läkemedel behöver tas under ett dygn) nämns 
explicit i receptregistret som en uppgift som i får behandlas. På 
motsvarande sätt som när det gäller vara (1) kan dosering avse den 
förskrivna doseringen (innan expediering) och den dosering som 
gäller efter expediering på öppenvårdsapotek. I läkemedelsförteck-
ningen används dosering endast i den sistnämnda betydelsen. I 
lagförslaget finns denna uppgift därför även med som expedierad 
dosering (14). 

6. Administreringssätt 

Ytterligare en uppgift som idag följer med under rubriken 
administrativa uppgifter, men som framöver nämns explicit i det 
nya registret är administreringssätt, d.v.s. information om hur läke-
medlet ska tillföras kroppen. 

7. Läkemedelsbehandlingens längd 

Behandlingslängd avser den tid som patienten ska behandlas med 
ett läkemedel. I receptsammanhang går uppgiften under benäm-
ningen behandlingstid. Även detta är idag en administrativ uppgift 
som ingår i receptregistret. 

8. Ordinationsorsak 

Ordinationsorsak avser som nämnts tidigare en indikation som en 
ordinatör anger som skäl till en viss ordination (se Socialstyrelsens 
termbank). I läkemedelsprocessen är ordinationsorsak således 
skälet till en läkemedelsordination. Tidigare användes termen för-
skrivningsorsak. Denna uppgift ska sedan många år tillbaka 
dokumenteras i patientjournalen vid ordination av läkemedel enligt 
en bestämmelse i 3 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården. Den 1 mars 2017 träder nya förskrifter och allmänna 
råd i kraft inom detta område: Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling 
av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Där används termen 
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ordinationsorsak i stället för förskrivningsorsak, precis som i 
remissversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Den främsta anledningen till att termen förskrivningsorsak inte 
längre används är att dokumentationskravet i nämnda föreskrifter 
avser samtliga läkemedelsordinationer, oavsett om de leder till en 
förskrivning eller om läkemedlet ska tillhandahållas och admini-
streras av hälso- och sjukvården. Ordet förskrivning är därför för 
snäv. En annan anledning är att en läkemedelsordination inte bara 
avser skälet till varför ett läkemedel sätts in (insättningsordination) 
utan även till att en läkemedelsordination ändras (ändringsorsak), 
förlängs (förlängningsorsak) eller avslutas (avlutnings- eller utsätt-
ningsorsak). Även det sistnämnda medför att begreppet ordina-
tionsorsak är att föredra framför förskrivningsorsak då det bättre 
stämmer överens med begreppets avsedda betydelse. 

Som nämndes i kapitel 5 är det av stor vikt för främst läkare att 
veta varför ett läkemedel har satts in eller ut av en tidigare 
behandlande ordinatör, alt. varför en läkemedelsordination har 
ändrats. Många läkemedel kan användas för ett flertal godkända 
indikationer. Vilka åtgärder som kan vidtas om ett läkemedels-
relaterat problem uppstår hos en patient kan i stor utsträckning 
bero på ordinationsorsaken. Informationen är viktig att känna till 
inte bara inför en eventuell ny läkemedelsordination utan även vid 
rutinmässiga bedömningar av patientens hälsotillstånd och 
pågående behandlingar eller i samband med enkla eller fördjupade 
läkemedelsgenomgångar. Just läkemedelsgenomgångar är en viktig 
anledning till att ordinationsorsak lyfts fram i Läkarförbundets 
behovsanalys av en kommande nationell läkemedelista som en 
särskild viktig uppgift som måste ingå där1. 

Av nuvarande lag om receptregister framgår att registret får 
innehålla uppgift om förskrivningsorsak som ska anges med kod. 
Som nämns i avsnitt 7.2.7 registreras i dag inte uppgift om förskriv-
ningsorsak i receptregistret. En förutsättning för att ordinations-
orsak ska få registreras i den nationella läkemedelslistan är att 
dokumentation av ordinationsorsak sker enligt den nationella 
källan för ordinationsorsak som förvaltas av Socialstyrelsen. Källan 

                                                                                                                                                          
1 Nationell läkemedelslista nu! En kvalitativ studie av läkarnas behov av en nationell 
läkemedelslista, Läkarförbundet, augusti 2016 
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består för närvarande av ungefär 1500 insättningsorsaker som är 
kopplade till godkända indikationer för i stort sett samtliga läke-
medel som finns på den svenska marknaden. När en läkare 
ordinerar ett läkemedel som i en viss styrka har tre godkända 
indikationer (t.ex. hypertoni; ödem i samband med hjärtinsuffi-
ciens och profylaktisk behandling av patienter med recidiverande 
idiopatisk njursjukdom), kommer han eller hon att få möjlighet att 
välja en av följande ordinationsorsaker från en rullista: hypertoni, 
ödem vid hjärtsvikt och förebyggande behandling av recidiverande 
njursten. I framtagandet av den nationella källan för ordinations-
orsak har ett ensningsarbete gjorts för att terminologin ska vara 
enhetlig, vilket gör att termerna för ordinationsorsaker ibland 
skiljer sig från de godkända indikationerna. Varje ordinationsorsak 
är kopplad till en Snomed CT-kod. 

För att ordinationsorsak ska kunna användas i hela läkemedels-
processen behöver uppgiften kunna hämtas till vårdens läkemedels-
moduler, som ingår i patientjournaler, och föras över till E-hälso-
myndigheten. Att hämta uppgiften till vårdsystemen kommer att 
kunna ske inom en snar framtid, men det finns tekniska förutsätt-
ningar för att lägga till uppgiften i receptregistret på grund av 
begränsningar i dagens överföringstjänst för e-recept. 

Ordinationsorsak tillhör, tillsammans med uppgiften om vilken 
vara som har ordinerats och förskrivits, till de mer känsliga 
uppgifterna i den nationella läkemedelslistan. Uppgiften kan t.ex. 
visa att en patient har en psykiatrisk diagnos eller en smittsam 
sjukdom. För åtkomst till uppgift om ordinationsorsak kommer i 
regel att krävas patientens samtycke, se avsnitt 9.8.2. 

Uppgifter i det nya registret får endast behandlas för vissa 
ändamål som kommer att anges i lagen. Det nya registret får inte 
användas som ett hälsodataregister, se avsnitt 9.4. Det är dock av 
stort värde för myndigheter, landsting, akademin och läkemedels-
industrin att på en mer aggregerad nivå kunna öka kunskapen om 
sambandet mellan effekten av läkemedelsbehandlingen (både 
nyttan och risker) och ordinationsorsak. Denna typ av kunskap 
kan också underlätta bedömningen av ett läkemedels kostnads-
effektivitet vid introduktion av nya, dyra läkemedel. Möjligheten 
att följa upp uthämtningsmönster per ordinationsorsak skulle även 
förse Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) med nya 
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möjligheter att analysera beslut om begränsad subvention eller för 
att koppla pris till volym. 

Socialdepartementet har tagit fram en promemoria som ska 
utgöra beredningsunderlag för bl.a. en lagändring som innebär att 
förskrivningsorsak ska få registreras i läkemedelsregistret (dnr 
S2016/07025/FS). Nu när ett kodsystem finns på plats skulle 
uppgift om ordinationsorsak kunna hanteras enligt samma rutiner 
som andra uppgifter i hälsodataregister med motsvarande käns-
lighet, t.ex. uthämtad läkemedelsprodukt (i läkemedelsregistret) 
eller diagnos (i patientregistret). Termen förskrivningsorsak ska i 
och med införandet av den nya lagen om nationell läkemedelslista 
ersättas av termen ordinationsorsak för att, av de skäl som anförts 
tidigare i detta avsnitt, bättre stämma överens med den begrepps-
användning som råder idag. 

9. Senaste datum för uppföljning eller utsättning  

Den tredje nya uppgiften som föreslås ingå i den nationella läke-
medelslistan är senaste datum för uppföljning eller utsättning av ett 
läkemedel. Av ovan nämnda remissversion av Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd för ordination och hantering av läkemedel 
framgår att ordinatören ska dokumentera i patientjournalen när 
och hur läkemedelsbehandlingen ska avslutas eller följas upp. En 
anledning till att ställningstagande om avslutande eller uppföljning 
av en läkemedelsordination har lagts till är det faktum att åsikter 
om ansvar och hantering av lokala läkemedelslistor, och därmed 
även enskilda läkemedelsordinationer, har visat sig variera inom 
läkarkåren2. För att all läkemedelsbehandling ska bygga på 
genomtänkta beslut samt för att patienten ska få den läkemedels-
behandling som han eller hon behöver måste detta ställnings-
tagande göras i samband med varje läkemedelsordination. Kravet 
ansluter till innehållet i ett dokument som Nätverket för Sveriges 
Läkemedelskommittéer (LOK) och Sveriges läkarförbund tagit 
fram och där det betonas att ett beslut om ordination av ett 

                                                                                                                                                          
2 Rahmner PB, Gustafsson LL, Holmstrom I m.fl. (2010), Whose job is it anyway? Swedish 
general practitioners’ perception of their responsibility for the patient’s drug list. Ann Fam 
Med 2010; 8(1): 40-6. 
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läkemedel även innebär ett ansvar för en plan för uppföljning och 
avslutning av behandlingen. 

När det gäller innehållet i läkemedelslistan är avsikten att 
ordinatören i samband med samtliga läkemedelsordinationer 
antingen ska välja ett datum för när läkemedelsordinationen ska 
upphöra (om det från början är tydligt hur lång läkemedels-
behandlingens längd är) eller när ordinationen senast ska följas 
upp. Om ordinationen gäller ett receptförskrivet läkemedel bör ett 
nytt ställningstagande göras senast innan receptets giltighet tar slut 
(dvs. maximalt ett år efter utfärdandet). Denna uppgift är också 
viktig av skäl som kommer att framgå i avsnitt 9.3, som behandlar 
det tilltänkta informationsflödet i läkemedelsprocessen när den 
nationella läkemedelslistan finns på plats. 

9.2.2 Information med koppling till förskrivning eller 
expediering 

För att en giltig förskrivning ska föreligga eller för att expedi-
eringen av ett receptförskrivet läkemedel ska ske enligt gällande 
regelverk behöver även andra uppgifter än de som är kopplade till 
den underliggande läkemedelsordinationen finnas med i den 
nationella läkemedelslistan. Dessa förskrivnings- och expedierings-
uppgifter har samtliga funnits med i nuvarande receptregister och 
ska också få ingå i den nationella läkemedelslistan. 

10. Datum för utfärdande av förskrivningen  

Datum för utfärdande av förskrivningen nämns inte explicit i något 
av de nuvarande registren utan får anses omfattas av begreppet 
administrativ uppgift i receptregistret. 

11. Förskriven mängd 

Uppgiften motsvarar uppgift om mängd, dvs. förpackningsstorlek 
(t.ex. antal tabletter) i nuvarande receptregister. Ordet ”förskriven” 
skiljer åt uppgiften från ”expedierad mängd” (26). 
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12. Behandlingsändamål 

Behandlingsändamål definieras i Socialstyrelsen termbank som 
avsikt med ordinerad behandling så som ordinatören formulerat 
den med patienten som mottagare. Uppgiften ska finnas med på 
apoteksetiketten och ingår idag i de administrativa uppgifter som 
receptregistret får innehålla. Behandlingsändamål behöver inte 
dokumenteras i patientjournalen, men behöver anges på receptet 
och föreslås därför anges i lagen om nationell läkemedelslista. När 
den nationella källan för ordinationsorsak tas i bruk kommer den i 
de flesta fall automatiskt med vid val avordinationsorsak. 
Uppgifterna om ordinationsorsak och behandlingsändamål är 
länkade i källan utifrån ett läkemedels godkända indikationer. I det 
tidigare nämnda exemplet under rubriken ordinationsorsak skulle 
ändamålstexten ”mot förhöjd blodtryck” följa med ordinations-
orsaken hypertoni, ”vätskedrivande vid hjärtsvikt” vid ödem vid 
hjärtsvikt och ”förebygger njursten” vid förebyggande behandling 
av recidiverande njursten. 

13. Expedierad vara 

Expedierad vara är den beteckning som används i lagförslaget för 
att skillnaden mot förskriven vara (1) ska framgå. Skälet för denna 
differentiering är att den vara som expedieras kan vara en annan 
vara än den som har förskrivits. 

14. Expedierad dosering 

Expedierad dosering avser den dosering som gäller i samband med 
expedieringen, dvs. när ett läkemedel har lämnats ut från öppen-
vårdsapotek. 

15. Expedierad mängd 

Uppgiften motsvarar mängd, dvs. förpackningsstorlek (t.ex. antal 
tabletter) i dagens läkemedelsförteckning. Ordet ”expedierad” 
förtydligar att det avser den mängd av ett läkemedel som patienten 
har fått med sig. 
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16. Expedieringsdatum 

Uppgiften expedieringsdatum ersätter inköpsdag finns i nuvarande 
receptregister och läkemedelsförteckning. Avsikten är endast att 
förtydliga och inte att ändra något i sak. 

17–18. Expedierande apotek och expedierande farmaceut 

Expedierande apotek och farmaceut får anses omfattas av 
administrativa uppgifter i nuvarande receptregister. 

19. Kostnad 

Uppgift om kostnad finns i nuvarande receptregister och behöver 
finnas även i den nationella läkemedelslistan. 

20. Kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) 

Uppgifter om kostnadsreducering ingår idag i receptregistret och 
kommer fortsättningsvis att ingå i den nationella läkemedelslistan. 

21. Uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet 
läkemedel och skälen för det 

Uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet 
läkemedel och skälen för det ingår idag i receptregistret. Även 
denna uppgift behöver finnas i den nationella läkemedelslistan. 

22. Övriga uppgifter som avser en förskrivning eller en expediering 

Den övergripande uppgiftskategorin ”administrativa uppgifter” 
föreslås utgå och ersättas av ”Övriga uppgifter som avser en 
förskrivning eller en expediering”. Inga nya uppgifter är avsedda att 
tillkomma med anledning av denna justering. 

I denna kategori ryms i första hand övriga uppgifter som ska 
finnas med för att en giltig förskrivning ska föreligga. Det rör sig 
om samtliga uppgifter som enligt Läkemedelsverkets regelverk 
behövs för att förskrivningen ska kunna betraktas som giltig (se 
avsnitt 4.2.3) och som inte uttryckligen omnämns i lagen om 
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nationell läkemedelslista. Exempel på sådana uppgifter är 
information som måste registreras för att recept för flera uttag ska 
kunna sparas elektroniskt. 

Bakgrundsinformation patienten 

23–26. Patientens namn, personnummer, folkbokföringsort samt 
postnumret i patientens bostadsadress 

Uppgifter som får registreras om patienten i den nationella läke-
medelslistan är desamma som idag får registreras i nuvarande 
receptregister. 

Bakgrundsinformation förskrivaren 

27–32. Förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, 
arbetsplatskod samt förskrivarkod 

Även de uppgifter om förskrivaren som ska få registreras i den 
nationella läkemedelslistan motsvarar de som idag får registreras i 
receptregistret. 

Övrig information 

33. Uppgift om samtycke och om spärrade uppgifter 

Uppgift om samtycke ingår idag i receptregistret medan uppgift 
om samtycke för läkemedelsförteckningen hanteras utanför detta 
register. I den nationella läkemedelslistan ska uppgift om samtycke 
och om spärrade uppgifter få registreras i registret. 

34. Uppgifter om fullmakt  

En ny uppgift som ska få finnas i den nationella läkemedelslistan är 
fullmakt. 
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9.3 Ett nytt informationsflöde i läkemedelsprocessen 

Bedömning: Uppgifter som ska dokumenteras i patient-
journalen i samband med att ett förskrivet läkemedel ordineras 
bör få en direkt koppling till uppgifter som ska finnas med på 
förskrivningen och som behövs för att en giltig förskrivning ska 
föreligga. När en läkemedelsordination ändras eller avslutas bör 
denna koppling leda till en motsvarande ändring i den korres-
ponderande förskrivningen, som finns i form av ett expe-
dieringsunderlag i den nationella läkemedelslistan. Kopplingen 
finns kvar så länge läkemedelsordinationen avser samma aktiva 
substans och läkemedelsform. 

Ett nytt informationsflöde i läkemedelsprocessen förutsätter två 
övergripande förändringar: 
1. Implementering av nya tjänster för informationsöverföring 

mellan vården och apotek via den nationella läkemedelslistan. 
Dessa tjänster möjliggör ovan beskrivna koppling mellan 
läkemedelsordination och expedieringsunderlag och även ett 
nytt system för behörighetsstyrning. 

2. Strukturerad och standardiserad dokumentation av läke-
medelsordinationer i patientjournalen så att ett urval av 
uppgifter direkt kan föras vidare till ett korresponderande 
expedieringsunderlag. Uppgifterna bör så långt som möjligt 
hämtas från nationella källor. 

Den nationella läkemedelslistan bör vara utformad så att det blir 
tekniskt möjligt att makulera ett expedieringsunderlag från en 
annan ordinatör i de fall ordinatören inte har åtkomst till den 
läkemedelsordination som ligger till grund för den aktuella 
förskrivningen. 

 
Skälen för bedömningen: För att den nationella 

läkemedelslistan ska ge maximal nytta för samtliga involverade 
aktörer behöver två förändringar i läkemedelsprocessen genom-
föras. Den första förändringen är att nya tjänster bör tas i bruk för 
informationsöverföring mellan vården och apotek, via den 
nationella läkemedelslistan. Det är dessa tjänster som möjliggör 
den avsedda kopplingen mellan läkemedelsordinationen i patient-
journalen och expedieringsunderlaget (förskrivningen). Även 
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annan funktionalitet, t.ex. ett nytt och mer utvecklat system för 
behörighetsstyrning, förutsätter att information kan föras över på 
ett annat sätt än idag. En mer utförlig beskrivning av utformningen 
av tjänster för informationsöverföring följer i avsnitt 9.3.1. 

Den andra förändringen avser en strukturering och standar-
disering av uppgifter som ska dokumenteras i samband med ett 
läkemedel ordineras, vilket redogörs för i avsnitt 9.3.2. Vid 
ordination av förskrivna läkemedel bör samma dokumentations-
format användas, oavsett journalsystem. Tillsammans innebär dessa 
förändringar bättre förutsättningar för att målen med att den 
nationella läkemedelslistan, i form av ökad patientsäkerhet och 
skydd mot otillbörlig behandling av personuppgifter, kan uppnås. 
Exempel på vad den nationella läkemedelslistan kan betyda i 
praktiken för aktörer inom hälso- och sjukvården jämfört med 
dagens rutiner ges i avsnitt 9.3.3. 

Den nationella läkemedelslistans utformning kommer att 
underlätta justering och makulering av befintliga expedierings-
underlag (recept) via patientjournalen. Ordinatörers åtkomst till 
läkemedelsordinationer från andra ordinatörer är dock begränsad 
till uppgifter som får delas enligt gällande bestämmelser i 
patientdatalagen. I och med att det finns situationer då makulering 
av giltiga recept från andra ordinatörer kan vara motiverad på grund 
av att pågående läkemedelsbehandlingen riskerar att skada 
patienten ingår i bedömningen att den nationella läkemedelslistan 
bör ha inbyggd funktionalitet som möjliggör makulering av 
samtliga expedieringsunderlag (se avsnitt 9.3.4). Inom ramen för 
arbetet med denna promemoria har det inte varit möjligt att utreda 
hur omfattande rätten att makulera i så fall får vara. 

9.3.1 Nya principer för informationsöverföring 

Som nämndes i kapitel 4 sker ordination och förskrivning av 
läkemedel idag ofta genom att läkemedelsordinationen dokumen-
teras samtidigt som ett recept utfärdas med hjälp av ett integrerat 
förskrivarstöd, dvs. som en del av patientjournalen. Beroende på 
journalsystemets funktionalitet kan processen också utgå från 
ordinationen och vara uppdelad i separata steg, dvs. först 
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dokumentation av läkemedelsordinationen och sedan själva 
förskrivningen. 

Införandet av den nationella läkemedelslistan föreslås ske som 
en del av en större förändring av den process där ordination och 
förskrivning av läkemedel ingår. Förändringen går ut på att en 
direkt koppling skapas mellan läkemedelsordinationen i patient-
journalen och ett korresponderande expedieringsunderlag som ska 
finnas i det nya registret, den nationella läkemedelslistan. Så länge 
ordinationen avser samma läkemedelssubstans (på ATC-7 nivå) 
och läkemedelsform ska det vara möjligt att göra justeringar i 
patientjournalen som visas som en motsvarande justering av 
expedieringsunderlaget i det nya registret. Även utsättning av ett 
läkemedel ska kunna ske utifrån läkemedelsordinationen, förutsatt 
att utsättningen avser ordinatörens egen ordination eller en 
ordination som han eller hon har åtkomst till enligt gällande 
bestämmelser i patientdatalagen. Kopplingen bygger på att expe-
dieringsunderlaget alltid ska vara spårbart från läkemedels-
ordinationen och anpassas varje gång en justering görs. 

Det finns flera fördelar med att länka ordination och 
förskrivning så att det senaste expedieringsunderlaget alltid speglar 
den aktuella läkemedelsordinationen. Behovsanalysen i kapitel 5 
och 6 visar att det idag är vanligt förekommande med befintliga 
förskrivningar som borde ha makulerats, t.ex. för att patienten inte 
längre ska ha ett visst läkemedel eller för att ordinatören har gjort 
en dosjustering eller en annan ändring i läkemedelsordinationen. 
Risken för inaktuella recept (dvs. förskrivningar som inte speglar 
den senaste läkemedelsordinationen) eller dubbletter blir avsevärt 
mindre om expedieringsunderlaget kan ”styras” från läkemedels-
modulen. Den nya funktionaliteten förväntas därför bidra till 
förbättrad kontinuitet och säkerhet i hela läkemedelsprocessen. 

En förändring av ordinationsprocessen enligt ovan beskrivna 
principer förväntas också leda till ett effektivare arbetssätt. I en 
tidigare nämnd intervjustudie från Linnéuniversitetet (se avsnitt 
5.1.2) redogörs bl.a. för önskemål från läkare om att en nationell 
lista ska ”öka kopplingen med apotekens sparade recept, så att 
läkare kan ändra dos eller rensa bland patientens aktuella recept på 
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ett enklare sätt.”3. Detta ska också gälla förskrivning av 
dosdispenserade läkemedel, som idag görs i ett parallellt system. 
Tanken är att ordination och förskrivning av dosläkemedel i 
slutändan ska utgå från samma, integrerade lösning som förskriv-
ning av vanliga e-recept. Den nationella läkemedelslistans utform-
ning och funktionalitet innebär att de uppgifter som finns i 
registret i stora drag motsvarar läkemedelsordinationerna så som de 
är dokumenterade i patientjournaler. 

Ordination och förskrivning av läkemedel enligt dessa nya 
principer förutsätter att möjligheter att föra över information till 
och från det nya registret bygger på en modern, teknisk lösning. 
Som beskrivs mer detaljerat i kapitel 12 (Kostnader, konsekvenser 
och ikraftträdande) studerar E-hälsomyndigheter möjligheten att 
gå över till en ny plattform som förenklar informationsflödet. I 
kapitlet beskrivs översiktigt vilka tekniska principer en sådan 
lösning kan bygga på. Förutom att ny teknik för informations-
överföring skulle förbättra förutsättningarna för att införa en 
nationell läkemedelslista finns också positiva effekter på tjänster 
som redan används idag och som inte kommer att beröras av den 
nationella läkemedelslistan. 

9.3.2 Strukturering och standardisering av 
läkemedelsordinationer 

För att en ordinationsändring som görs i patientjournalen (i en 
lokal läkemedelslista) ska kunna generera en motsvarande 
förändring i ett tillhörande expedieringsunderlag i den nationella 
läkemedelslistan behöver det finnas likadana dokumentationsfält på 
båda sidor. När läkemedelsordinationer kan dokumenteras på ett 
strukturerat sätt blir det möjligt att spegla information från 
patientjournalen in i registret och uppdatera förskrivningsinfor-
mation. Samtliga vårdsystem i Sverige som innehåller stöd för 
förskrivning av läkemedel behöver anpassas för att dokumentation 
av läkemedelsordinationer ska ske på samma sätt. 

En annan förutsättning för att möjliggöra ordination och 
förskrivning på det ovan beskrivna sättet är att uppgifterna doku-
                                                                                                                                                          
3 Hammar, T (2013), Förändringar i informationsrisker vid övergång från lokal till gemensam 
läkemedelslista, Linnéuniversitet. 
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menteras enligt fasta standarder. Fritext ska endast få förekomma 
om det inte finns någon annan möjlighet. Ett sätt att underlätta 
dokumentationen och säkerställa att alla ordinatörer i Sverige 
arbetar på samma sätt är att varje uppgift i möjligaste mån hämtas 
från en nationell källa, i första hand när det gäller de medicinska 
uppgifter som ska få registreras i registret (se avsnitt 9.2, 
uppgifterna 1–9). En sådan källa är den nationella källan för ordina-
tionsorsak, som förvaltas av Socialstyrelsen och som i ett senare 
skede kommer att bli åtkomlig för vårdsystemen. 

E-hälsomyndigheten har f.n. ett regeringsuppdrag att utreda hur 
andra aktuella uppgifter om läkemedelsordinationer ska kunna 
struktureras, standardiseras och göras åtkomliga för vården. 
Myndigheten kommer att ta fram tjänster som stödjer den 
nationella informationsstrukturen och tillhörande kodverk. Dessa 
ska underlätta dokumentation av läkemedelsordinationer utifrån de 
fastslagna informationsmängderna i den nationella läkemedels-
listan. Ett annat syfte med arbetet är att tillhandahålla en struktur 
för källägare att organisera och förvalta den här typen av 
strukturerade uppgifter. När detta arbete är klart blir det möjligt 
att ställa krav på vilka avskilda fält som ska finnas i när 
läkemedelsordinationer dokumenteras i patientjournalen samt hur 
standardiserade uppgifter ska kunna användas. 

9.3.3 Exempel på funktionalitet för den nationella 
läkemedelslistan 

Skapandet av en nationell läkemedelslista som en del av en större 
förändring av ordinationsprocessen skulle i första hand underlätta 
hälso- och sjukvårdspersonalens uppgifter i samtliga situationer 
som resulterar i en läkemedelsordination (oavsett om det handlar 
om nyinsättning av ett läkemedel eller en bekräftelse, ändring, 
förnyelse eller ett avslutande av en befintlig läkemedelsordination). 
Även andra situationer där en bedömning behöver göras av 
patientens läkemedelsbehandling (som en del i en helhetsbedöm-
ning av patientens samlade hälsotillstånd) påverkas av det nya 
arbetssättet. Detaljerade beskrivningar av funktionalitet som med 
anknytning till den nationella läkemedelslistan kommer att finnas i 
en förstudie som E-hälsomyndigheten föreslås få göra. Men utifrån 
hittills gjorda analyser kan ett antal situationer beskrivas som visar 
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vad den nationella läkemedelslistan i praktiken kan betyda för 
aktörer inom hälso- och sjukvården jämfört med dagens rutiner. 

Användning av information i den nationella läkemedelslistan 

När en patient bedöms vara i behov av behandling med ett läke-
medel eller när ett annat ställningstagande behöver göras kring 
patients hälstillstånd åligger det ordinatören att säkerställa att den 
tilltänkta åtgärden är lämplig för patienten. Den nationella läke-
medelslistan kommer att bli en viktig källa för hälso- och sjuk-
vårdspersonal som behöver ta ställning till patientens pågående 
läkemedelsbehandling och är därmed ett värdefullt komplement till 
anamnesen. När det gäller förskrivna läkemedel och läkemedelsnära 
varor kommer den nationella läkemedelslistan att kunna ersätta 
läkemedelsregistret och läkemedelsförteckningen. 

För att nyttan med läkemedelslistan för främst hälso- och 
sjukvården ska vara maximal behöver uppgifterna göras tillgängliga 
i ett format som möjliggör fullständig spårbarhet och lokal lagring. 
Hur informationen används av de olika aktörerna beror på deras 
syfte och behov, så länge uppgifterna är inhämtade med ett giltigt 
ändamål för åtkomst (se avsnitt 9.4). Om vårdsystem har rätt 
inbyggd funktionalitet borde uppgifterna kunna användas för: 

– dokumentation av ett beslut som är baserat på information från 
den nationella läkemedelslistan 

– användning av beslutsstödsfunktioner som finns i den lokala 
patientjournalmiljön, t.ex. genom SIL  

– uppdateringen av lokala läkemedelslistor genom en 
synkroniseringsmöjlighet mellan den nationella läkemedelslistan 
och den lokala patientjournalen. 

 
I Danmark fungerar Fælles medicinkort så att listan låses när 
patienten läggs in i slutenvården, då en vårdgivare tar över det 
övergripande ansvaret för patientens samtliga läkemedelsordinatio-
ner. När slutenvårdsepisoden är slut uppdateras listan och låses upp 
igen. Fördelen med denna lösning är att inga justeringar kan göras i 
listan av andra än de som enligt den vårdgivare som bedriver 
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slutvård är motiverade. Denna möjlighet bör därför studeras 
närmare inom ramen för E-hälsomyndighetens förstudie. 

Särskilt stöd vid läkemedelsordinationer 

För samtliga läkemedelsordinationer föreslås gälla att ordinatören 
antingen ska välja ett datum för när läkemedelsordinationen ska 
upphöra (om det från början är tydligt hur lång läkemedels-
behandlingens längd är) alt. när läkemedelsordinationen senast ska 
följas upp. Om ordinationen avser ett receptförskrivet läkemedel 
bör ett nytt ställningstagande göras senast innan receptets giltighet 
tar slut (dvs. maximalt ett år efter utfärdandet). 

När de medicinska uppgifterna som tillhör läkemedels-
ordinationen är dokumenterade behöver förskrivningsinformation 
läggas till för att komplettera expedieringsunderlaget och för att 
förskrivningen ska kunna betraktas som giltig. Medicinska 
uppgifter som enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och 
teknisk sprit behöver finnas med på recept behöver inte matas in 
igen utan hämtas automatiskt från den dokumenterade 
läkemedelsordinationen. Efter att förskrivningsinformationen har 
lagts till läkemedelsordinationen skickas expedieringsunderlaget till 
E-hälsomyndigheten och auktoriserar därmed vidare hantering av 
läkemedlet. Endast expedieringsunderlag som är godkända enligt 
specifikationen tas emot av E-hälsomyndigheten, som i så fall 
skickar tillbaka en kvittens. 

Varje ändring som görs i läkemedelsordinationen efter att den 
har skapats leder till att det en ny version av expedieringsunderlaget 
tas fram (dvs. ett uppdaterat recept), men först efter att ordina-
tören har auktoriserat den nya ordinationen genom att skicka den 
till E-hälsomyndigheten. Varje läkemedelsordination motiveras 
med en ordinationsorsak, som kommer att kunna väljas för insätt-
ning, ändring, förnyelse eller avslutande (utsättning). Den tidigare 
versionen av expedieringsunderlaget (receptet) finns kvar i E-
hälsomyndighetens register, men har i gränssnittet med aktuella 
recept blivit ersatt av en ny version. Det finns ingen gräns för hur 
många ändringar som kan göras av en befintlig läkemedels-
ordination så länge läkemedelssubstans och form är desamma som 
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vid insättningen av läkemedlet. Om ordinatören vill sätta in en 
annan substans eller en annan läkemedelsform i stället för den 
tidigare måste den befintliga ordinationen avslutas och en ny 
ordination göras. 

Visning av uppgifter i den nationella läkemedelslistan 

Ytterst bör målet med den nationella läkemedelslistan vara att den 
för varje tidpunkt visar samlande, aktuella uppgifter om ordinerade 
läkemedel med en logisk koppling till patientens sjukdomar, i 
stället för endast uppdelad per läkemedelssubstans eller ännu 
snävare, läkemedelsprodukt. Det kan t.ex. vara viktigt att hålla ihop 
information om att två läkemedel har ordinerats tillsammans som 
en kombinerad behandling och att det inte är lämpligt att sätta ut 
bara det ena av dem. För både patienten och vårdpersonal är det 
också angeläget att det framgår om patienten har bytt läkemedel en 
eller flera gånger inom ramen för behandlingen av samma sjukdom. 
Ytterligare ett skäl till att visa uppgifter som hör ihop med skälet 
för behandlingen är att förhindra att datamängden blir för stor och 
oöversiktlig för att snabbt kunna ta ställning till den. 

I den s.k. ordinationsutredningen från 2012 fördes ett resone-
mang om vikten av att på ett mer intuitivt sätt kategorisera relevant 
information om patientens läkemedelsanvändning4. Ett exempel på 
en sådan kategorisering är att visa s.k. ordinationskedjor, dvs. 
kedjor av beslut som rör en enskild läkemedelsbehandling, 
sorterade på exempelvis ordinationsorsak. Om uppgifterna presen-
teras på ett överskådligt grafiskt sätt förbättras förutsättningarna 
för patienter att följa och vara delaktig i den egna läkemedels-
behandlingen. På motsvarande sätt blir det lättare för hälso- och 
sjukvårdspersonal att fatta beslut om kunskapen om patientens 
behandlingar finns i en lättillgänglig form. Även om själva registret 
kommer att heta nationell läkemedelslista vill detta inte säga att den 
endast ska kunna visas som en lista. 

                                                                                                                                                          
4 CeHis (2012), Ordinationsutredningen – Projekt för dokumentation av ordinationsorsak och 
analys av samspel med närliggande kunskapsstöd, s. 75 
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Det är också viktigt att den nationella läkemedelslistan får ett 
gränssnitt som underlättar för personer med ett funktionshinder 
att ta del av informationen. Ett exempel är att den som har nedsatt 
syn ska kunna använda en uppläsningsfunktion med hjälp av 
webbläsaren alternativt kunna skriva ut med förstorad text. 

9.3.4 Makulering av expedieringsunderlag 

När ett recept makuleras (eller annulleras som det också kallas för) 
betyder det att den inte längre är giltig för expediering. Ett recept 
kan behöva makuleras på grund av olika anledningar, t.ex. att 
förskrivningen är felaktig, att en tidigare korrekt förskrivning inte 
längre är kopplad till en aktuell läkemedelsordination eller på 
medicinska grunder, i samförstånd med patienten. På E-hälso-
myndighetens webbplats nämns följande skäl: 
 
1. Ordinationsändring som kräver nytt recept (makulera inaktuella 

recept). 
2. Utsättning av läkemedel (makulera kvarvarande uttag). 
3. Läkemedelsavstämning (makulera inaktuella recept). 
4. E-recept som skickats till fel patient. 
5. Felaktigt skapat/skickat recept. 
 
Idag är det enklaste sättet att makulera ett recept att använda den 
s.k. makuleringstjänsten. Detta innebär att ordinatörer kan maku-
lera icke-färdigexpedierade e-recept via sitt vårdsystem, genom att 
ange ett unikt identitetsnummer för receptet och skicka en makule-
ringsbegäran. När makuleringen är ett faktum skickar E-hälso-
myndigheten tillbaka en bekräftelse. Tjänsten har tagits fram av en 
nationell samverkansgrupp och går endast att använda inom det 
egna journalsystemet. För de som har tjänsten innebär den ökad 
patientsäkerhet och en möjlighet att spara tid. 

De flesta ordinatörer har inte tillgång till elektronisk makulering 
och behöver därför kontakta ett apotek för att ett recept ska kunna 
makuleras. Apoteksfarmaceuten kan då med hjälp av patientens 
personnummer göra den önskade ändringen i receptregistret. 
Farmaceuten har tystnadsplikt gentemot både patienten och andra 
ordinatörer och får således inte berätta för ordinatören om 
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patienten har aktuella förskrivningar från andra ordinatörer. Idag är 
den gängse tolkningen av regelverket att det inte är tillåtet att 
makulera andra ordinatörers recept. Istället kan den ursprungliga 
ordinatören kontaktas för att be honom eller henne att makulera 
receptet. Ett alternativ är att be patienten själv att kontakta en 
apoteksfarmaceut och begära makulering. 

Det finns flera synsätt på hur möjligheten att makulera recept 
bör regleras framöver. Många ordinatörer anser att de, när 
patientens aktuella hälsosituation ger anledning till det, alltid borde 
kunna avbryta en pågående läkemedelsbehandling genom att 
makulera ett giltigt recept. Ett annat synsätt är att den ursprungliga 
ordinatören ansvarar för förskrivningen och att det därmed endast 
är han eller hon som kan begära makulering av ett recept. Ett tredje 
synsätt är att patienten äger sitt recept. Denna uppfattning 
härstammar från den tid då de flesta recept förskrevs på papper och 
patienten kunde betrakta receptet som en värdehandling. 

När det gäller den sistnämnda åsikten har en liknande 
diskussion förts angående vem som äger information i en patient-
journal. I prop. 2007/08:126 (s. 78-82) fastställdes att patienten 
inte äger sin journal. Ett liknande resonemang skulle kunna föras 
för receptet. Förutom argumentet att patientens hälsotillstånd kan 
ha förändrats sedan den ursprungliga förskrivningen gjordes, finns 
även ekonomiska argument (t.ex. avsikten med läkemedels-
förmånssystemet) som talar emot att patienten ska betraktas som 
ägare till ett recept. 

Utifrån den diskussion som har förts de senaste åren om roller 
och ansvar i läkemedelsprocessen, hörs en allt starkare argumen-
tation om att beslut om en patients läkemedelsbehandling alltid bör 
fattas utifrån dennes aktuella hälsotillstånd.5 Detta inkluderar 
möjligheten att makulera giltiga recept från andra ordinatörer om 
den pågående läkemedelsbehandlingen riskerar att skada patienten. 
Vid läkemedelsgenomgångar är det t.ex. av stor vikt att snabbt 
kunna ändra på en läkemedelsbehandling om patienten har drabbats 
av en läkemedelsrelaterad vårdskada eller riskerar att råkar ut för en 
sådan. Ett annat exempel är när ett läkemedel har förskrivits av en 

                                                                                                                                                          
5 Sveriges läkarförbund och LOK, Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (2014) 
Ansvar för patientens ordinerade läkemedel –läkemedelslista, februari 2014. 
 



Ds 2016:44 Förslag om en nationell läkemedelslista 

191 

specialist och monitoreringsansvaret, inklusive möjligheten att göra 
dosjusteringar, går över till en läkare som arbetar på en vårdcentral. 

När den nationella läkemedelslistan har tagits i drift kommer 
recept i första hand att kunna makuleras genom patientens 
läkemedelsordination. Detta gäller de egna läkemedelsordina-
tionerna samt de läkemedelsordinationer som ordinatören kan 
komma åt inom ramen för exempelvis sammanhållen journalföring. 
När en ordination avslutas kommer det att resultera i en 
expedieringsunderlaget (receptet) inte längre finns i den vyn med 
aktuella förskrivningar. Läkemedelsordinationer som inte är 
åtkomliga för ordinatören kan endast påverkas indirekt, nämligen 
genom att kontakta den ursprungliga ordinatören och be honom 
eller henne att göra den önskade justeringen. 

Den nationella läkemedelslistan och de kringliggande över-
föringstjänsterna bör ha en inbyggd funktionalitet som möjliggör 
makulering, så att tjänsten kan användas om en framtida utredning 
kommer fram till att det finns grund för att tillåta detta. 

9.3.5 Förutsättningar för att uppgifter i det nya registret ska 
vara korrekta och fullständiga  

Förslag: Samtliga aktörer som har åtkomst till information i den 
nationella läkemedelslistan ska kunna lita på att den är full-
ständig för de uppgifter som nämns i lagen om nationell läke-
medelslista. I förslaget ingår därför följande: 

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården 
ska 

1. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få 
direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan och 

2. vid en förskrivning lämna de uppgifter som anges i lagen 
om nationell läkemedelslista till E-hälsomyndigheten. 

Motsvarande krav ställs redan idag på öppenvårdsapotek. 

 
Skälen för förslaget: Användning av den nationella läke-

medelslistan ska inte vara frivillig. Det är angeläget att den 
information som finns i den nationella läkemedelslistan är full-
ständig för de uppgifter som nämns i lagen om nationell läke-
medelslista och som redovisades i förra avsnittet. Den som bedriver 
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verksamhet inom hälso- och sjukvården ska därför ha ett godkänt 
elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till 
uppgifter i den nationella läkemedelslistan och vid en förskrivning 
lämna de uppgifter som anges i lagen till den nationella läke-
medelslistan. Liknande krav ställs i dag på apotekens system för 
expediering av recept. 

Krav på hälso- och sjukvården system 

Användning av den nationella läkemedelslistan ska inte vara fri-
villig. Samtliga vårdsystem med förskrivarstöd (integrerat i en 
patientjournal eller fristående) ska när den nationella läkemedels-
listan införs innehålla funktionalitet som gör det möjligt att 
ordinera och förskriva läkemedel enligt de nya specifikationerna. E-
hälsomyndighetens roll i förhållande till hälso- och sjukvården 
kommer att bli jämförbar med myndighetens roll i förhållande till 
apoteksaktörer. Detta innebär att den som bedriver verksamhet 
inom hälso- och sjukvården ska ha ett godkänt elektroniskt system 
som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter i den 
nationella läkemedelslistan och vid en förskrivning lämna de upp-
gifter som anges i lagen. Systemet måste vara utformat så att 
ordination och förskrivning ska kunna ske på det beskrivna sättet. 

Det är av stor vikt att den information som finns i den 
nationella läkemedelslistan är fullständig avseende de uppgifter som 
enligt lagen om nationell läkemedelslista ska få finnas i registret. 
Samtliga elektroniska förskrivningar av läkemedel och läke-
medelsnära varor ska därför ingå i registret, så att ordinatörer och 
annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan känna sig trygga 
med att det inte finns information som saknas. Det är ett känt 
fenomen i många av dagens läkemedelslistor att det uppstår en 
otydlighet kring vilken information som finns och inte finns i listan 
när det är många personer som arbetar i samma system, fast på 
olika sätt. Den upplevda nyttan med en lista som innehåller 
felaktiga uppgifter eller som man misstänker är fullständig kan bli 
så låg att listan inte används. Vikten av fullständig information både 
för den som ska förskriva läkemedel, men även för den som 
bedömer patientens behov av andra åtgärder än läkemedels-
behandling nämns även i förarbetena till lagen om läkemedels-
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förteckning (se prop. 2005/05:70 s. 25). Därför ska alla system med 
funktionalitet som möjliggör förskrivning och alla apotekssystem 
ha tekniska förutsättningar för direktåtkomst. 

När teknisk direktåtkomst från samtliga vårdsystem med 
funktionalitet för läkemedelsförskrivning finns på plats och ordina-
tion och förskrivning endast kan ske via den nationella läkemedels-
listan kommer samtliga ordinerade läkemedel som ska expedieras 
på öppenvårdsapotek (helförpackningar eller dos) att föras in i 
registret. Kvaliteten på dokumenterade uppgifter i patientjournalen 
och på korresponderande expedieringsunderlag i den nationella 
läkemedelslistan förväntas därför bli högre än i dagens recept. 

En utmaning i arbetet med att få information om förskrivna 
läkemedel och läkemedelsnära varor att bli fullständig i den 
nationella läkemedelslistan är det faktum att pappersrecept inte blir 
registrerade förrän det att de expedieras. Det är därför angeläget att 
förtydliga att elektronisk förskrivning ska vara huvudregel. Ett sätt 
att göra registreringen av förskrivningar i den nationella 
läkemedelslistan mer komplett är förslaget i avsnitt 9.7.5 om att 
inte tillåta omvandling av elektroniska recept till pappersrecept. 
För att få en heltäckande lista på förskrivna läkemedel krävs 
emellertid också att läkemedel förskrivs elektroniskt från början, se 
avsnitt 10.1.1. 

9.4 Registrets ändamål 

Förslag: I den nationella läkemedelslistan får en person-
uppgiftsbehandling endast utföras om den är nödvändig för de i 
lagen angivna ändamål. 

De behandlingsändamål som finns i nuvarande receptregister 
och läkemedelsförteckning förs över till det nya registret i allt 
väsentligt i oförändrad form. 

Ändamålet expediering av förskrivna läkemedel och andra 
varor specificeras till att avse endast sådana uppgifter i registret 
som är hänförliga till förskrivningar som inkommit till registret 
inom de senaste 24 månaderna. 

Ändamålet underlättande av en patients läkemedels-
användning ska förutom av patienten själv även kunna användas 
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av expedierande personal på öppenvårdsapotek samt utpekad 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Det införs två nya behandlingsändamål i den nationella 
läkemedelslistan: registrering och administrering av en fullmakt 
samt genomförande av en läkemedelsgenomgång. 

 
Skälen för förslaget: Den nationella läkemedelslistan ska kunna 

användas för ett flertal ändamål hänförliga till ett flertal aktörer. 
För utpekade aktörers behov av information se kapitel 5. De 
aktörer som kan få direktåtkomst till det nya registret redovisas i 
avsnitt 9.5. Den registrerades inställning till personuppgifts-
behandlingen i registret redovisas i avsnitten 9.7 och 9.8. 

En personuppgiftsbehandling som inte är tillåten enligt lagen 
om nationell läkemedelslista får inte utföras även om den 
registrerade lämnat samtycke till behandlingen. De tillåtna 
ändamålen för behandling av personuppgifter i den nationella 
läkemedelslistan kommer att anges i lag. Samma ordning gäller för 
nuvarande läkemedelsförteckning (se nuvarande 3 § lagen om 
läkemedelsförteckning och prop. 2004/05:70 s. 31). För nuvarande 
receptregister gäller emellertid en annan ordning. Behandling för 
andra ändamål än vad som anges i lagen är tillåten om den enskilde 
har lämnat ett uttryckligt samtycke till det och då med beaktande 
av den s.k. finalitetsprincipen (se nuvarande 4 § andra stycket och 
7 § lagen om receptregister och 9 § första stycket d och andra 
stycket personuppgiftslagen). 

Utifrån ett integritetshänseende är det önskvärt att ändamålen 
uttrycks på ett så tydligt sätt som möjligt i lagen med de eventuella 
begränsningar som gäller. Det kan å andra sidan anföras att det inte 
är möjligt att uttömmande ange de ändamål som kan aktualiseras 
och att det därmed inte går att överblicka vilka konsekvenser en 
sådan reglering skulle få. De ändamål som idag gäller för 
receptregistret respektive läkemedelsförteckningen kommer i fram-
tiden att i allt väsentligt gälla för den nationella läkemedelslistan. 
Det nya registret kommer således att ersätta dagens receptregister 
som har funnits i snart 20 år och läkemedelsförteckningen som har 
funnits i drygt 10 år. För både receptregistret och läke-
medelsförteckningen har det under åren tillkommit nya ändamål 
som har införts genom ändringar i respektive lag. Med hänsyn till 
den långa tid som registren har funnits får det anses finnas en 
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etablerad kännedom om för vilka ändamål som uppgifter idag 
behöver behandlas i det nya registret.  

Forskning eller andra ändamål för behandling av person-
uppgifter som typiskt förekommer i s.k. hälsodataregister ska inte 
vara tillåtna ändamål för den nationella läkemedelslistan. Den 
nationella läkemedelslistan kommer däremot att förbättra förut-
sättningarna för den forskning som får bedrivas i läkemedels-
registret hos Socialstyrelsen. Detta genom att uppgifter som 
lämnas ut från det nya registret till Socialstyrelsen kommer att vara 
i ett mer strukturerat och standardiserat format samt att även upp-
gift om ordinationsorsak ska få lämnas ut, se avsnitten 9.2 och 
9.4.9. Läkemedelsregistret uppdateras en gång per månad med 
uppgifter som lämnas ut från nuvarande receptregister. När 
receptregistret ersätts av den nationella läkemedelslistan kommer 
motsvarande uppgifter i stället att lämnas ut från det nya registret. 

9.4.1 Registrering av vissa uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar av sådana läkemedel och andra varor 
som ska expedieras på öppenvårdsapotek 

Det nya registret ska i likhet med nuvarande receptregister 
användas för registrering av vissa uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar av sådana läkemedel och andra varor som ska 
expedieras på öppenvårdsapotek. Det kan vara fråga om ordina-
tioner och förskrivningar av läkemedel i helförpackning eller 
dosdispenserade läkemedel, av teknisk sprit, av förbruknings-
artiklar (t.ex. stomipåse, inhalator, teststickor) och av livsmedel för 
särskilda näringsändamål. Registrering av vissa uppgifter om 
ordinationer och förskrivningar av sådana läkemedel och andra 
varor som ska expedieras på öppenvårdsapotek syftar till att möjlig-
göra de övriga ändamålen som ska gälla för registret, t.ex. 
expediering av förskrivningar där patienten kan välja att hämta ut 
sitt förskrivna läkemedel och andra varor på valfritt apotek, 
fakturering av kostnader för landstingen och åstadkommande av en 
säker ordination av läkemedel för en patient. 
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9.4.2 Registrering och administrering av uppgifter om en 
fullmakt 

Efter förebild av det fullmaktsregister som E-hälsomyndigheten för 
idag ska den nationella läkemedelslistan kunna användas för 
registrering och administrering av uppgifter om fullmakter. 

I det fullmaktsregister som E-hälsomyndigheten för i idag 
avseende receptregistret kan en fullmakt ge fullmäktigen rätt att 
beställa och hämta ut förskrivna läkemedel eller andra varor, hämta 
en översikt över fullmaktsgivarens elektroniskt sparade recept i 
receptregistret samt lämna samtycke till registrering i högkostnads-
databasen och till registrering av elektroniskt sparade recept. Det 
finns dels fullmakter mellan privatpersoner (även innefattande 
fullmakt att hämta ut läkemedel till barn) och dels fullmakter från 
privatperson till anställda vid vårdenheter (se SOU 2012:75 s. 714 
ff.).Vad avser direktåtkomst till uppgifter i läkemedelsförteck-
ningen ges dock endast till patienten själv (3 § lagen [2005:258] om 
läkemedelsförteckning). Vad gäller frågan om ett ombuds rätt att få 
direktåtkomst till en patientjournal är den föremål för rättslig 
prövning (se 2 kap. 3 § patientdatalagen [2008:355] och Kammar-
rättens i Stockholm dom i mål nr 5402-15 meddelad den 10 juni 
2016). 

En patient kommer genom att registrera en eller flera fullmakter 
i den nationella läkemedelslistan kunna ge en annan fysisk person 
rätt att hämta ut patientens läkemedel och få ta del av uppgifter i 
den nationella läkemedelslistan. Frågan om att tillåta att ett ombud 
ges rätt att få uppgifterna utlämnade från registret, t.ex. genom att 
beredas direktåtkomst till registret, är inte oproblematisk. En sådan 
ordning kan leda till ett obehörigt nyttjande av uppgifterna i 
registret. Något som nämns i sammanhanget är risken för att 
patienten ska känna sig tvingad eller bli vilseledd till att medge 
åtkomst till uppgifter som kan komma att användas för otillbörliga 
ändamål. Det kan konstateras att de uppgifter som ska föras i den 
nationella läkemedelslistan är integritetskänsliga, kanske något 
känsligare än dagens registerinnehåll i receptregistret, bl.a. med 
tanke på att ordinationsorsak som idag inte förekommer i 
receptregistret kommer att registreras i den nationella läkemedels-
listan, samt att för den nationella läkemedelslistan kommer att gälla 
en längre bevarandetid än vad som idag gäller för receptregistret, se 
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avsnitt 9.13.4. De integritetsrisker som finns får emellertid vägas 
mot det behov som vissa patienter har av att kunna utse en person 
som kan hjälpa dem med det praktiska kring deras läkemedels-
användning. Behovet kan föranledas av att patienten på grund av 
hög ålder eller fysiska hinder har svårt att ta sig till apoteket för att 
hämta ut sina läkemedel, att patienten behöver hjälp med att ordna 
kring det praktiska med sin läkemedelsanvändning som t.ex. kan 
avse att beställa hem läkemedel som har förskrivits eller att 
patienten behöver stöd i att hålla ordning på sina läkemedel genom 
att t.ex. få en översikt över de läkemedel som finns i registret som 
visar på vilka läkemedel som patienten faktiskt ska ta. Dessa behov 
som finns redan idag och som föranleder att vissa patienter utser 
ombud för åtkomst till uppgifter i nuvarande receptregister får 
anses gälla även för åtkomst till uppgifter i den nationella 
läkemedelslistan. Att inte möjliggöra för att ombud ges direkt-
åtkomst till det nya registret skulle försvåra vissa patienters 
läkemedelshantering och även kunna leda till patientsäkerhets-
risker. Den fullmaktshantering som finns idag ska således få 
fortsätta men i en mer reglerad form. Den som patienten (full-
maktsgivaren) utser som ombud (fullmäktigen) ska kunna ges 
direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan. 
Fullmakten måste dock vara registrerad i den nationella läke-
medelslistan för att vara giltig för ändamål som avser den nationella 
läkemedelslistan. 

De uppgifter som kommer i fråga för registrering är uppgifter 
om bl.a. fullmakttagarens namn och personnummer. Fullmäktige 
får endast vara en fysisk person. En fullmakt kan för ändamål som 
rör den nationella läkemedelslistan vara giltigt i maximalt fyra år. 
Tidsbegränsningen i giltighetstid motiveras av integritetsskäl då 
den medför att skälen för fullmaktsgivandet omvärderas efter en 
rimlig tid om fyra år. Efter att en fullmakt upphört att gälla får den 
finnas i registret i ett år innan den ska gallras. Fullmakter får 
således bevaras i registret i fem år räknat från den dag fullmakten 
inkom i registret. Patienten får efter fyra år, om det är aktuellt, 
utfärda en ny fullmakt. Möjligheten att centralt kunna registrera 
fullmakter underlättar för både patienter och öppenvårdsapotek. 
Patienten (dvs. fullmaktsgivaren) behöver bara ge in fullmakten en 
gång och dessutom gäller fullmakten på samtliga apotek. Ett cen-
tralt fullmaktsregister underlättar för öppenvårdsapoteken då varje 
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enskilt apotek eller apotekskedja inte behöver bygga upp ett sådant 
register. 

9.4.3 Expediering av förskrivna läkemedel och andra varor 

Registret ska få användas för att expediera förskrivna läkemedel 
och andra varor. För detta ändamål kan expedierande personal på 
öppenvårdsapotek få direktåtkomst till sådana uppgifter i registret 
som är hänförliga till förskrivningar som inkommit till registret 
inom de senaste 24 månaderna. Att det finns en begränsning i 
informationsmängden för ändamålet expediering motiveras av att 
öppenvårdsapoteksaktörer inte behöver se fler uppgifter för just 
ändamålet expediering och att ändamålet berättigar till direkt-
åtkomst utan att patienten samtyckt till behandlingen. De 
författningskrav som ställs innan ett läkemedel får expedieras 
behandlas i avsnitt 5.4.1. Däremot kan öppenvårdsapoteksaktörer 
med patientens samtycke få direktåtkomst till samtliga de uppgifter 
som finns sparade i registret för ändamålet underlättande av 
patientens läkemedelsanvändning, se avsnitt 9.4.5. 

För att kunna expediera ett förskrivet läkemedel eller en för-
skriven vara måste expedierande personal på öppenvårdsapotek ha 
direktåtkomst till uppgifter om den förskrivning som är ifråga för 
expediering. Detta för att bl.a. kunna uppfylla de krav som ställs i 
Läkemedelsverkets regelverk som avser att bedöma om en 
förskrivning är korrekt utfärdad, om förskrivaren är behörig och 
om samtliga uppgifter som krävs för att en giltig förskrivning ska 
föreligga finns med. 

Det finns även ett behov av att kunna se patientens övriga 
aktuella förskrivningar. Detta för att kunna genomföra de 
kontroller som krävs enligt Läkemedelsverkets regelverk innan ett 
utlämnande får ske, t.ex. bedöma om läkemedlet, styrkan och 
dosen som förskrivits är rimlig till den aktuella patienten och den 
avsedda behandlingen samt om det finns en risk för interaktion 
med andra läkemedel som patienten använder. Därutöver behöver 
expedierande personal på öppenvårdsapotek beakta de krav som 
ställs inför en expediering enligt läkemedelsförmånslagstiftningen.  
Med aktuella förskrivningar avses de läkemedel som patienten 
använder vid tidpunkten för expedieringen. Det är omöjligt att 
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exakt kunna fastställa vilka dessa läkemedel är, men det går att göra 
vissa antaganden utifrån receptets giltighetstid om ett år samt med 
tillägg av en viss säkerhetsmarginal. Hur lång tid säkerhetsmar-
ginalen ska avse är svårt att bedöma. Det går att hämta vägledning 
från den bevarandetid avseende ändamålet expediering som gäller 
för dagens receptregister. 

Enligt lagen om receptregister gäller att uppgifter ska tas bort 
efter 3 eller 15 månader (beroende på den aktuella förskrivningen) 
efter den under vilken de registrerades. I praktiken har reglerna om 
bevarandetid tillämpats på så sätt att uppgifter om de elektroniska 
recepten tas bort med jämna mellanrum, normalt 15 månader efter 
att receptet har blivit slutexpedierat eller utgånget, dvs. maximalt 
27 månader efter utfärdandedatum för de recept som gäller i ett år. 
När uppgifterna tas bort, försvinner även all historik knutet till 
receptet. Om receptet har blivit utskrivet som ett pappersrecept, 
tas däremot uppgifter bort tre månader efter utskriften (se 
SOU 2012:75 s. 727). Det är inte säkert att den tillämpningen är i 
överensstämmelse med de 15 månader som anges i lagen om 
receptregister. 

För ändamålet expediering i den nationella läkemedelslistan 
bedöms en rimlig tid vara 24 månader, dvs. receptets giltighetstid 
om 12 månader samt en säkerhetsmarginal om 12 månader. Viss 
säkerhetsmarginal kan behövas för att exempelvis täcka in även de 
få fall en patient strax före receptets giltighetstid hämtat ut 
ettårsförbrukning av ett förskrivet läkemedel och således fortsätter 
att använda läkemedlet ett år efter utgången av receptets giltig-
hetstid. Denna tid om 24 månader tillmötesgår det informa-
tionsbehov som finns för att kunna uppfylla de författningskrav 
som ställs innan en expediering får ske och ligger nära den 
bevarandetid som idag tillämpas för receptregistret. Allmänt om 
bevarandetidens längd för uppgifter i registret se avsnitt 9.12.4. 

9.4.4 Åstadkommande av en säker ordination av läkemedel 
för en patient, beredande av vård eller behandling av 
en patient, komplettering av en patientjournal och 
genomförande av en läkemedelsgenomgång 

Det nya registret ska i likhet med nuvarande läkemedelsförteckning 
kunna användas för att åstadkomma en säker ordination av läke-
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medel för en patient, beredande av vård eller behandling av en 
patient samt komplettering av en patientjournal. Genom att få en 
fullständig bild av patientens ordinationer och uthämtning av 
förskrivna läkemedel minskas risken för felaktiga och patientosäkra 
ordinationer, som t.ex. över- eller underförskrivningar. Upp-
gifterna i registret behövs även för att bedöma en patients behov av 
vård- eller behandlingsinsatser som inte innefattar förskrivning av 
läkemedel. Information om en patients läkemedelssituation är av 
lika stort värde vid bedömning om patienten ska ges en annan 
vårdinsats än läkemedelbehandling eller kanske ingen insats alls. 
Registret ska få användas för att komplettera en patientjournal med 
uppgifter som är hämtade från registret. Det ska således vara 
möjligt att få direktåtkomst till uppgifter i registret för att kunna 
föra över dem till patientjournalen. Möjligheterna till en sådan 
komplettering i patientjournalen underlättar bl.a. hälso- och sjuk-
vårdspersonalens arbete med att dokumentera uppgifter från 
registret som har påverkat ett ställningstagande om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd. Behovet av information för nämnda ändamål 
behandlas i avsnitt 5.1–5.3. 

Registret ska även få användas för ett nytt behandlingsändamål 
som inte finns i nuvarande läkemedelsförteckning eller recept-
register: genomförande av en läkemedelsgenomgång. Bestämmelser 
om läkemedelgenomgångar finns i 3 a kap Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering 
i hälso-och sjukvården. Det kan vara fråga om en enkel eller en 
fördjupad läkemedelsgenomgång. En läkemedelsgenomgång syftar 
till att så långt som möjligt kartlägga vilka läkemedel en patient är 
ordinerad och varför, vilka av dessa läkemedel som patienten 
använder och vilka övriga läkemedel som patienten använder. 
Utifrån en sådan kartläggning görs en bedömning om läkemedels-
behandling är ändamålsenlig och säker (3 a kap. 5 § SOSFS 2000:1). 
Dessa genomgångar sker inom hälso- och sjukvården och 
information om en patients läkemedelsanvändning är av naturliga 
skäl nödvändig för att kunna bedöma om en patients läke-
medelsanvändning är ändamålsenlig och säker. Vad gäller behovet 
av information för detta ändamål, se avsnitt 5.2.1 och 5.3.1. 
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9.4.5 Underlättande av en patients läkemedelsanvändning 

Det nya registret ska, liksom nuvarande läkemedelsförteckning, 
kunna användas av patienten själv för att underlätta hans eller 
hennes läkemedelsanvändning. Härigenom ökar förutsättningarna 
för att patienten blir delaktig i besluten om sin läkemedels-
behandling vilket i sin tur stimulerar patienten till en större 
följdsamhet till läkemedelsordinationen. Registret ska även kunna 
användas av expedierande personal på öppenvårdsapotek samt 
utpekad hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta patientens 
läkemedelsanvändning. Det kan vara fråga om situationer där 
farmaceuten kan bistå patienten med råd eller svar avseende tidigare 
läkemedelsexpedieringar, t.ex. frågor om läkemedelsförpackningar 
eller läkemedelformer som inte fungerat för patienten och frågor 
om tidigare års högkostnadsskydd. 

9.4.6 Registrering av underlag för tillämpning av 
bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av 
läkemedel m.m. samt debitering till landstingen 

Registret ska i likhet med nuvarande receptregister kunna användas 
för registrering av underlag för tillämpning av bestämmelserna om 
läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m. samt debitering till 
landstingen. Apoteken behöver kunna debitera landstingen för 
deras respektive del av kostnaderna för läkemedelsförmånerna. För 
ändamålet debitering till landstingen får uppgifter som kan 
hänföras till en person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, 
kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., 
kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens 
personnummer.  

9.4.7 Ekonomisk uppföljning och framställning av statistik 
hos E-hälsomyndigheten 

Registret ska i likhet med nuvarande receptregister kunna användas 
för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-
hälsomyndigheten, dock utan att uppgifter som kan hänföras till en 
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person får redovisas. Det kan röra sig om bl.a. olika typer av för-
säljningsstatistik. 

9.4.8 Registrering och redovisning till landstingen och 
myndigheter  

Den nationella läkemedelslistan ska i likhet med nuvarande recept-
register även användas för registrering och redovisning av olika 
uppgifter till landstingen och vissa myndigheter. Det är fråga om:  

– registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för 
ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av 
statistik, 

– registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhets-
chefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:xxxx) och till 
läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedels-
kommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering 
och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården, 

– registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för 
epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av 
statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet,  

– registrering och redovisning till Inspektionen för vård och 
omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning 
av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för 
inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659), 

– registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel 
enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och 
för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får 
säljas enligt 4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje 
stycket läkemedelslagen (2015:315), samt 

– registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets 
tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet 
enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen (2009:366) om handel 
med läkemedel. 
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9.4.9 I vad mån uppgifter i registret får redovisas för vissa 
ändamål 

För ändamålen som avser registrering och redovisning till för-
skrivare, till verksamhetschefer och till läkemedelskommittéer samt 
till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets får inga uppgifter 
redovisas om en person. Uppgifter om en förskrivare får ingå i 
redovisningen till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid 
den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

För ändamålen registrering och redovisning till landstingen av 
uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för 
framställning av statistik får behandlingen inte omfatta några 
åtgärder som innebär att uppgifter om en patient redovisas, utom 
när uppgifter lämnas ut till landsting då patientens identitet får vara 
krypterad på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 
6 § andra stycket patientdatalagen finns bestämmelser om att detta 
skydd för patientens identitet ska bestå hos landstingen. 

Ordinationsorsak får redovisas för ändamålen registrering av 
vissa uppgifter om ordinationer och förskrivningar av sådana 
läkemedel, inklusive dosdispenserade läkemedel, och andra varor 
som ska expedieras på öppenvårdsapotek, expediering av läkemedel 
och andra varor som förskrivits, åstadkommande av en säker 
ordination av läkemedel för en patient, beredande av vård eller 
behandling av en patient, komplettering av en patientjournal, 
genomförande av en läkemedelsgenomgång, underlättande av en 
patients läkemedelsanvändning, registrering och redovisning till 
landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning 
samt för framställning av statistik, registrering och redovisning till 
förskrivare, verksamhetschefer och läkemedelskommittéer av 
uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitets-
säkring i hälso- och sjukvården samt registrering och redovisning 
till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska under-
sökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. 

Vad gäller redovisning av uppgifter till Socialstyrelsen ska 
redovisningen, i jämförelse med nuvarande ordning i recept-
registret, utökas med uppgift om ordinationsorsak. Som nämndes i 
avsnitt 9.2 har Socialdepartementet tagit fram en promemoria som 
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ska utgöra beredningsunderlag för bl.a. en lagändring som innebär 
att förskrivningsorsak ska få registreras i läkemedelsregistret (dnr 
S2016/07025/FS). I förslaget ingår också att uppgifterna i 
läkemedelsregistret ska få behandlas för samma ändamål som gäller 
för övriga hälsodataregister. Förskrivningsorsak ska i och med 
införandet av den nya lagen om nationell läkemedelslista ersättas av 
ordinationsorsak för att bättre stämma överens med den 
begreppsanvändning som råder idag. 

De skäl som motiverar att ordinationsorsak ska få tillgäng-
liggöras för nämnda ändamål behandlas i avsnitt 9.2. 

9.5 Aktörer som kan få direktåtkomst till registret för 
angivna ändamål 

Förslag: Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel, legitimerad sjuksköterska 
utan sådan behörighet, farmaceut inom hälso- och sjukvården 
samt expedierande personal på öppenvårdsapotek får ha 
direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan. 

Patienten får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. 
Direktåtkomst får även ges till annan fysisk person som 
patienten utsett genom fullmakt som finns registrerad i den 
nationella läkemedelslistan. 

 
Skälen för förslaget: De olika aktörernas behov av information 

som motiverar åtkomst till uppgifter i registret redovisas i kapitel 5. 
De ändamål för vilka personuppgiftsbehandling får utföras 
redovisas i avsnitt 9.4. I detta avsnitt presenteras de aktörer som 
ska kunna få direktåtkomst till registret, en kort sammanfattning 
av det informationsbehov som finns samt vissa av de bestämmelser 
om behörigheter och ansvar som gäller för dessa aktörer. 
Patientens inställning till personuppgiftsbehandlingen behandlas i 
avsnitten 9.7 och 9.8. 

Allmänt gäller för all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
att de ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 



Ds 2016:44 Förslag om en nationell läkemedelslista 

205 

Patienten ska visas omtanke och respekt. Den som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon 
fullgör sina arbetsuppgifter (6 kap. 1 och 2 § första stycket patient-
säkerhetslagen). 

9.5.1 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva läkemedel ska kunna få direktåtkomst till uppgifter i 
registret för ändamålen åstadkommande av en säker ordination av 
läkemedel för en patient, beredande av vård eller behandling av en 
patient, komplettering av en patientjournal, genomförande av en 
läkemedelsgenomgång och underlättande av en patients läke-
medelsanvändning. 

Den som har behörighet att förskriva läkemedel behöver ha 
åtkomst till uppgifter i registret för att kunna ta ställning till 
patientsäkra hälso- och sjukvårdsåtgärder. Uppgifterna behövs bl.a. 
för genomförande av interaktionskontroller, beaktande av informa-
tion om effekt och biverkningar från tidigare läkemedelsbehand-
ling, dvs. för att få kunskap om varför läkemedel tidigare har satts 
in eller satts ut, samt för att i en akut situation ha möjlighet att 
snabbt ta fram ett korrekt beslutsunderlag. 

Vem som är behörig att förskriva läkemedel behandlas i avsnitt 
4.1.1. Det är fråga om läkare, tandläkare, tandhygienister, samt 
barnmorskor och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Den som 
har behörighet att förskriva läkemedel ska bl.a. uppfylla de krav 
som ställs avseende patientsäkra ordinationer och förskrivningar. I 
Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som 
ska ersätta SOSFS 2000:1 (remissversion juni 2016) tydliggörs att 
den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är 
lämplig för patienten genom att göra en lämplighetsbedömning 
med hänsyn till vissa i föreskrifterna angivna uppgifter om 
patienten. Den som har rätt att förskriva läkemedel ska iaktta 
kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård samt på upplysning till 
och samråd med patienten eller företrädare för denne (13 kap. 1 § 
läkemedelslagen). I 4-5 kap. HSLF-FS 2016:34 anges vad en 
förskrivare behöver iaktta vid utfärdande av recept. 
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9.5.2 Legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva 
läkemedel 

En legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läke-
medel ska kunna få direktåtkomst till uppgifter i registret för ända-
målen beredande av vård eller behandling av en patient, 
komplettering av en patientjournal, genomförande av en läke-
medelsgenomgång och underlättande av en patients läkemedels-
användning. 

En legitimerad sjuksköterska utan förskrivningsrätt behöver ha 
åtkomst till uppgifter i registret för att kunna bedöma patientens 
samlade hälsotillstånd och behandlingseffekter, ta ställning till om 
tidigare ordinerande läkare eller ansvarig läkare behöver kontaktas, 
delta i genomförandet av läkemedelsgenomgångar, i en akut situa-
tion kunna snabbt ta fram ett korrekt beslutsunderlag samt bidra 
till ett patientsäkert övertagande av läkemedelsansvaret när 
patienten tas om hand i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Vissa legitimerade sjuksköterskor (även de utan behörighet att 
förskriva) har inom ett verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer givits ett särskilt ansvar för att det finns sådana rutiner 
att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 
när en patients tillstånd fordrar det, att beslut om att delegera 
ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för 
patienterna, och att anmälan görs till den nämnd som har ledningen 
av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med 
vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom (24 § första stycket hälso-och sjuk-
vårdslagen). I kommunernas verksamhet är benämningen för denna 
funktion mediciniskt ansvarig sjuksköterska (MAS). En sådan 
sjuksköterska ska därutöver ansvara för att patienterna får en säker 
och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde, journaler förs i den omfattning som 
föreskrivs i patientdatalagen, patienten får den hälso- och sjukvård 
som en läkare förordnat om, samt rutinerna för läkemedelshan-
teringen är ändamålsenliga och väl fungerande (7 kap. 3 § patient-
säkerhetsförordningen). Sjuksköterskor kan vid behov samarbeta i 
genomförandet av en läkemedelsgenomgång som en läkare ansvarar 
för (3 a kap. 1 § SOSFS 2000:1). 
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9.5.3 Farmaceut inom hälso- och sjukvården 

Farmaceut inom hälso- och sjukvården ska kunna få direktåtkomst 
till uppgifter i registret för ändamålet genomförande av en 
läkemedelsgenomgång, komplettering av en patientjournal och 
beredande av vård eller behandling av en patient. 

Farmaceut inom hälso- och sjukvården behöver ha åtkomst till 
uppgifter i registret för att kunna delta i genomförandet av läke-
medelsgenomgångar (3a kap. 1 § SOSFS 2000:11). Det är en läkare 
som ska ansvara för läkemedelgenomgångar men läkaren ska vid 
behov samarbeta med annan hälso- och sjukvårdspersonal. Farma-
ceuter och även sjuksköterskor utan behörighet att förskriva är två 
yrkesgrupper som ofta samarbetar med läkaren vid genomförande 
av läkemedelsgenomgångar. Därför ska farmaceuter liksom läkare 
och sjuksköterskor utan behörighet att förskriva kunna få åtkomst 
till uppgifter i det nya registret för ändamålet läkemedelsgenom-
gångar. Farmaceut inom hälso- och sjukvården behöver vidare ha 
åtkomst till uppgifter i registret för att kunna bidra till att den som 
förskriver läkemedel ska kunna kvalitetssäkra läkemedelsbehand-
lingen samt assistera vid upprättandet av en läkemedelsberättelse 
vid utskrivning av en patient (3a kap. 15 § SOSFS 2000:11). 

Med farmaceut avses apotekare och receptarier (1 kap. 7 § 
HSLF-FS). Hälso- och sjukvård är verksamhet som avses enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), 
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen 
(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen 
(2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda lagen 
(1944:133) om kastrering. (se 1 kap. 3 § patientdatalagen). 

9.5.4 Expedierande personal på öppenvårdsapotek 

Expedierande personal på öppenvårdsapotek ska kunna få direkt-
åtkomst till uppgifter i registret för ändamålen registrering av vissa 
uppgifter om ordinationer och förskrivningar av läkemedel och 
andra varor, registrering av vissa uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar till en patient med dosdispenserade läkemedel, 
registrering och administrering av uppgifter om en fullmakt, 
registrering av underlag för tillämpning av bestämmelserna om 
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läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., expediering av 
förskrivna läkemedel och andra varor samt underlättande av en 
patients läkemedelsbehandling. 

Expedierande personal på öppenvårdsapotek behöver ha åt-
komst till uppgifter i registret för att kunna genomföra de kon-
troller som krävs innan ett läkemedel får lämnas ut, se avsnitten 
5.4.1 och 9.4.3. 

Begreppet expedierande personal på öppenvårdsapotek omfattar 
farmaceuter, dvs. apotekare och receptarier, samt apotekstekniker. 
Det kan noteras att apotekstekniker inte är ett legitimerat yrke. 
Expedierande personal på öppenvårdsapotek har idag tillgång till 
uppgifter i receptregistret (11 § lagen om receptregister). Vid 
införandet av lagen om (2016:526) om behandling av personupp-
gifter i ärenden om licens för läkemedel, där direktåtkomst medges 
för expedierande personal på öppenvårdsapotek, uttalande rege-
ringen bl.a. följande beträffande vilken kategori apotekspersonal 
som ska få ha direktåtkomst. Gällande regelverk om att en farma-
ceut ska ansvara för den författningsmässiga, farmakologiska och 
tekniska kontrollen innan ett läkemedel lämnas ut utesluter inte att 
en apotekstekniker är behjälplig vid exempelvis den registrering av 
receptet som sker i samband med expedieringen. Regeringen 
bedömde därför att även andra personalkategorier än farmaceuter 
bör kunna ha direktåtkomst till uppgifter i ärenden om ansökan om 
licens hos E-hälsomyndigheten (se prop. 2015/16:143 s. 78.) Det 
finns inget skäl att göra en annan bedömning för åtkomst till 
uppgifterna i den nationella läkemedelslistan. 

Den som lämnar ut läkemedel ska särskilt iaktta kraven på sak-
kunnig och omsorgsfull vård samt på upplysning till och samråd 
med patienten eller företrädare för denne. (13 kap. 1 § läkemedels-
lagen). I 7-8 kap. HSLF-FS 2016:34 anges de krav som ställs på en 
farmaceut vid mottagandet och expedieringen av förskrivningar. 

9.5.5 Särskilt om aktörers direktåtkomst till uppgifter om 
ordinationer och förskrivningar av dosdispenserade 
läkemedel 

Direktåtkomst till uppgifter om dosdispenserade läkemedel i det 
nya registret ska ges till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
med behörighet att förskriva, legitimerad sjuksköterska utan sådan 
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behörighet, farmaceut inom hälso-och sjukvården och 
expedierande personal på öppenvårdsapotek. Direktåtkomst till 
uppgifter om dosdispenserade läkemedel i nuvarande receptregister 
ska enligt lagen om receptregister ges till expedierande personal på 
öppenvårdsapotek samt till legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal (11 § lagen om receptregister). Något skäl till varför all 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha direktåtkomst till 
sådana uppgifter framgår inte av förarbetena till lagen (se prop. 
2008/09:145 s. 318 och 444). I praktiken har dock E-hälso-
myndigheten beviljat direktåtkomst endast till vissa hälso- och 
sjukvårdsaktörer. Dessa är hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel, sjuksköterskor utan sådan 
behörighet, samt receptarier och apotekare. Det har inte 
framkommit några skäl som motiverar att direktåtkomst till 
uppgifter om dosdispenserade läkemedel ska ges till all legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns därför inga skäl till att 
föreslå en annan ordning för den nationella läkemedelslistan än den 
som E-hälsomyndigheten tillämpar i nuvarande receptregister. 

9.5.6 Patient och ombud 

Patient får ha direktåtkomst till uppgifter i registret om sig själv. 
Även annan fysisk person som patienten utsett genom fullmakt 
(fullmäktige) får ha direktåtkomst till uppgifter om patienten i 
registret. 

Om registrering och administrering av uppgifter om en fullmakt 
se avsnitt 9.4.2 och om bevarande av sådana uppgifter se avsnitten 
9.12.4–9.12.5. 

9.6 Utlämnande av uppgifter och sekretess 

9.6.1 Uppgiftsskyldighet och direktåtkomst 

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter från en myndighet kan 
ske i form av direktåtkomst eller utlämnande på medium för 
automatiserad behandling. Uppgifter i den nationella läkemedels-
listan kommer att lämnas ut för att uppfylla redovisnings-
skyldigheten gentemot landstingen och myndigheter, se avsnitt 
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9.4.8, samt lämnas ut genom att direktåtkomst ges till utpekade 
hälso- och sjukvårdsaktörer, öppenvårdsapoteksaktörer och 
patienter, se avsnitt 9.5. 

Med direktåtkomst avses vanligtvis att någon har direkt tillgång 
till någon annans register eller databas och på egen hand kan söka 
efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i registret 
eller databasen (se prop. 2009/10:85 s. 168). I begreppet ligger 
också att den som är personuppgiftsansvarig för registret eller 
databasen inte har någon kontroll över vilka uppgifter som 
mottagaren vid ett visst söktillfälle tar del av (se prop. 2011/12:45 
s. 133). Prövningen av om ett utlämnande är förenligt med offent-
lighets- och sekretesslagstiftningen måste vid direktåtkomst ske 
redan då uppgifterna görs tillgängliga för mottagaren. Den myndig-
het som lämnar ut uppgifter genom direktåtkomst fattar således 
inte något beslut om utlämnande av de uppgifter som den som har 
direktåtkomst tar del av i varje enskilt fall. En bestämmelse om 
direktåtkomst har i sig inte sekretessbrytande effekt utan måste 
kombineras med sekretessbrytande bestämmelser. 

9.6.2 Sekretessbrytande bestämmelser  

Förslag: I den nya lagen införs sekretessbrytande bestämmelser 
för att möjliggöra utlämnande av uppgifter från det nya registret 
till utpekade aktörer. 

 
Skälen för förslaget: Personer som arbetar inom E-hälso-

myndigheten är bundna av bestämmelser om sekretess (25 kap. 
17 a–b §§ offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL). Det 
innebär bl.a. att de inte obehörigen får röja eller utnyttja vad de i 
sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men. I OSL finns bestämmelser som innebär att sekretess 
under vissa förutsättningar inte hindrar att sekretessbelagda upp-
gifter lämnas till myndigheter eller enskilda. Sådana bestämmelser 
kallas sekretessbrytande bestämmelser. Vad gäller sekretess mellan 
myndigheter anges i 10 kap. 28 § OSL att sekretess inte hindrar att 
uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet 
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följer av lag eller förordning. I lagen om nationell läkemedelslista 
kommer att införas bestämmelser om sekretessbrytande uppgifts-
skyldigheter motsvarande de som idag finns i 13–18 §§ lagen om 
receptregister och 2 kap. 10 b § lagen om handel med läkemedel (se 
även 25 kap. 17 c § OSL). 

9.6.3 Sekretess i förhållande till den enskilde själv 

Förslag: Sekretessen enligt 25 kap. 6 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) i förhållande till den vård- eller 
behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes 
hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården 
eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas 
till honom, föreslås gälla även hos E-hälsomyndigheten  

Bedömning: Sekretessen kan komma att tillämpas för 
uppgift om ordinationsorsak. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen: I 12 kap. 1 § OSL 

anges att sekretess till skydd för en enskild inte gäller i förhållande 
till den enskilde själv, om inte annat anges i OSL. Av 25 kap. 6 § 
OSL följer att sekretessen enligt 25 kap. 1–5 §§ gäller i förhållande 
till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans 
eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med 
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte 
lämnas till honom eller henne. Sekretessen för sådana uppgifter hos 
E-hälsomyndigheten regleras i 25 kap. 17 § a OSL. Det innebär att 
sekretessen hos E-hälsomyndigheten inte gäller gentemot den 
enskilde själv. Detta innebär att sekretessen gentemot den enskilde 
själv inte gäller för uppgifter som idag behandlas i receptregistret, 
läkemedelsförteckningen och registret för hantering av ärenden om 
licens för läkemedel. Frågan nämndes endast översiktligt i för-
arbetena till lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om 
licens för läkemedel där man endast konstaterade att sekretessen 
gentemot den enskilde själv inte är tillämplig i E-hälsomyndig-
hetens verksamhet (se prop. 2015/16:143 s. 81). 

Uppgifterna i den nationella läkemedelslistan kommer till 
skillnad från nämnda tre register att bevaras under längre tid än vad 
som gäller för nämnda register. En uppgift som av vissa patienter 
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kan upplevas som känslig är ordinationsorsak, som än idag inte 
registreras i varken receptregistret eller läkemedelsförteckningen. 
Registret för hantering av licenser för läkemedel kan tänkas inne-
hålla uppgift om ordinationsorsak men endast för de fåtal patienter 
som kommer i fråga för behandling med licensläkemedel. Det går 
inte att utesluta att en prövning om huruvida sekretess ska gälla 
gentemot den enskilde själv kan komma att utmynna i att en upp-
gift om ordinationsorsak inte får lämnas ut. Det kan således finnas 
situationer då det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgift om ordinationsorsak 
inte lämnas till den enskilde. Sekretessen i 25 kap. 6 § OSL föreslås 
således gälla även i E-hälsomyndighetens verksamhet. 

I de fall en hälso- och sjukvårdsaktör bedömer att sekretess ska 
gälla för ordinationsorsak gentemot patienten själv ska hälso- och 
sjukvårdaktören begära att E-hälsomyndigheten spärrar uppgiften i 
den nationella läkemedelslistan. Spärren kommer i dessa fall endast 
att gälla gentemot patienten själv. I teorin ska det således vara 
möjligt för patienten i fråga att samtycka till att hälso- och sjuk-
vårds- eller öppenvårdsapoteksaktör får ta del av samma uppgift om 
ordinationsorsak som är spärrad gentemot patienten själv. I akut 
nödsituation och vid beslutsoförmåga kan därmed direktåtkomst 
utan patientens samtycke ges till sådan uppgift om ordinations-
orsak som är spärrad gentemot den enskilde själv. Om hälso- och 
sjukvårdaktören senare gör en ändrad sekretessbedömning kan 
denne hos E-hälsomyndigheten begära att spärren ska hävas. 

Om patienten motsätter sig spärren kan patienten vända sig till 
E-hälsomyndigheten och begära att få uppgiften utlämnad. Ett 
sådant ärende kommer att hanteras på sedvanligt sätt enligt 
reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar och rätten att 
överklaga ett beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar (se 
6 kap. OSL). E-hälsomyndigheten kan vid sin sekretessprövning 
konsultera den hälso- och sjukvårdsaktör som begärt att uppgiften 
ska spärras. 
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9.7 Rättsliga grunder för behandling av 
personuppgifter i registret 

Bedömning: Behandling av personuppgifter i registret, med 
undantag för ändamålen registrering av ordinationer och 
förskrivningar till en patient med dosdispenserade läkemedel, 
registrering och administrering av uppgifter om en fullmakt 
samt underlättande av en patients läkemedelsanvändning, är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för 
de ändamål som avser dosdispenserade läkemedel, fullmakt och 
underlättande av en patients läkemedelsanvändning är att den 
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till 
behandlingen. 

Förbudet mot att behandla känsliga uppgifter är inte 
tillämpligt för att behandlingen är nödvändig av skäl som hör 
samman med förebyggande och tillhandahållande av hälso- och 
sjukvård samt att uppgifterna behandlas av eller under ansvar av 
en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt. Vidare tillämpas 
inte förbudet för att behandlingen är nödvändig bl.a. för att 
skydda den registrerades grundläggande intressen när den 
registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt 
samtycke. 

 
Skälen för bedömningen: Personuppgifter om hälsa betecknas 

som känsliga personuppgifter och åtnjuter ett särskilt skydd i 
författningar som reglerar personuppgiftsbehandling. 

Utgångspunkten för behandling av känsliga personuppgifter är 
att den är förbjuden (jfr artikel 9 dataskyddsförordningen). Det 
finns dock vissa undantag från detta förbud. Behandling av känsliga 
personuppgifter, och likaså övriga personuppgifter, är tillåten om 
den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller i 
fråga om känsliga personuppgifter om den registrerade har lämnat 
sitt uttryckliga samtycke till behandlingen (jfr artikel 6.1 och 9.2.a 
dataskyddsförordningen). 

För att ett samtycke ska anses giltigt måste det vara frivilligt, 
särskilt, otvetydigt samt en informerad viljeyttring (jfr artikel 4.11 
dataskyddsförordningen). I skäl 42 i dataskyddsförordningen anges 
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att samtycket inte bör betraktas som frivilligt om den registrerade 
inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem 
kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. Vidare anges i skäl 43 att 
för att säkerställa att samtycket lämnas frivilligt bör det inte utgöra 
giltig rättslig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt 
fall där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och 
den personuppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgifts-
ansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att 
samtycket har lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som 
denna särskilda situation omfattar. Samtycke antas inte vara 
frivilligt om det inte medger att separata samtycken lämnas för 
olika behandlingar av personuppgifter, trots att detta är lämpligt i 
det enskilda fallet, eller om genomförandet av ett avtal inbegripet 
tillhandahållandet av en tjänst – är avhängigt av samtycket, trots att 
samtycket inte är nödvändigt för ett sådant genomförande. 

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter har i ett 
arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter 
i elektroniska patientjournaler uttalat bl.a. följande om begreppet 
frivilligt samtycke. ”Med frivilligt samtycke menas ett beslut som 
fattats av en person som är vid sina sinnens fulla bruk, utan tvång 
av något slag, vare sig socialt, ekonomiskt, psykologiskt eller annat. 
Ett samtycke som i en vårdsituation getts under hot om att en 
medicinsk behandling annars inte kommer att ges, eller att behand-
ling av lägre kvalitet kommer att ges, kan inte betraktas som fri-
villigt. Samtycke som ges av en patient som inte har haft möjlighet 
att göra ett reellt val eller som har ställts inför ett fullbordat faktum 
kan inte anses vara giltigt” (Arbetsdokument Behandling av hälso-
relaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ), 
Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter, 15 februari 2007, 
s. 8). 

I 1997-års betänkande Integritet ´Offentlighet´ Informations-
teknik uttalades följande om kravet på frivilligt samtycke. ”Av-
saknaden av vägledning i direktivet gör det svårt att precisera den 
närmare innebörden av kravet på frivillighet. Av artikel 10 c andra 
strecksatsen verkar framgå att det är förutsett att ett uteblivet 
samtycke från den registrerade kan få följder för denne; den 
registrerade skall dock informeras om följderna. Man kan tänka sig 
den situationen att samtycke till viss uppgiftsbehandling uppställs 
som en förutsättning för att den registrerade skall få något som han 
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eller hon önskar eller behöver, t.ex. ett telefonabonnemang, en 
semesterresa, en livsnödvändig sjukvårdsbehandling, anställning, 
bostadsbidrag etc. Är situationen sådan att den registrerade i 
praktiken inte kan avstå, kan samtycket inte anses vara ”frivilligt”. 
Möjligen får här göras ett undantag för det fallet att det kan visas 
att den registrerade skulle ha lämnat samtycket även utan 
”tvånget”. Också det förhållandet att en registrerad allmänt sett 
kan ha en underordnad eller beroendeställning i förhållande till den 
persondataansvarige, såsom när en arbetsgivare begär samtycke till 
registrering av uppgifter om arbetstagare eller arbetssökande, bör 
beaktas vid bedömningen av om ett samtycke har lämnats frivilligt 
på det sätt som EG-direktivet kräver” (se SOU 1997:39 s. 345). 

Utan den registrerades samtycke får personuppgifter 
behandlas bl.a. om behandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse (jfr 6.1.e dataskyddsförordningen). 
Vad avser behandling av känsliga personuppgifter utan den 
registrerades samtycke måste behandlingen i de fall behandlingen 
inte är reglerad i registerförfattning, även vara förenlig med artikel 
9 dataskyddsförordningen. Känsliga personuppgifter får bl.a. 
behandlas utan den registrerades samtycke om behandlingen är 
nödvändig för att den registrerades grundläggande intressen ska 
kunna skyddas (jfr artikel 9.2.c dataskyddsförordningen). 
Känsliga personuppgifter får utan den registrerades samtycke 
även behandlas om det är nödvändigt av skäl som hör samman 
med förebyggande och tillhandahållande av hälso- och sjukvård 
samt att uppgifterna behandlas av eller under ansvar av en 
yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt. (jfr artikel 9.2.h 
dataskyddsförordningen). 

9.7.1 Allmänt om behandling av personuppgifter i registret 

I registret kommer personuppgiftsbehandling att utföras genom att 
uppgifter förs in i registret och därmed blir potentiellt tillgängliga. 
Därutöver kommer personuppgiftsbehandling att utföras som 
innebär att uppgifter tillgängliggörs internt inom E-hälsomyndig-
heten eller lämnas ut till externa aktörer genom direktåtkomst, på 
medium för automatiserad behandling eller på annat sätt. I likhet 
med vad som idag gäller för receptregistret ska uppgifter i det nya 
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registret tillgängliggöras för ekonomisk uppföljning och fram-
ställning av statistik hos E-hälsomyndigheten samt lämnas ut till 
landstingen och myndigheter för redovisningsändamål. I jämförelse 
med vad som idag gäller för receptregistret och läkemedels-
förteckningen, utvidgas och förtydligas möjligheten för utpekade 
hälso- och sjukvårds- samt öppenvårdsaktörer och patienten själv 
att få direktåtkomst till uppgifter i det nya registret för vissa 
angivna ändamål. 

För en god och säker patientvård är det av vikt att det finns ett 
register av sådant slag som är fullständigt och korrekt, dvs. att det 
innehåller uppgifter om en patients samtliga förskrivna och 
uthämtade läkemedel, och inte endast ett urval av dessa. Såsom 
redovisas i kapitel 5 är en av de grundläggande förutsättningarna 
för en patientssäker vård att berörda hälso- och sjukvårdsaktörer 
samt öppenvårdsapoteksaktörer och patienten själv har tillgång till 
korrekta och fullständiga uppgifter om uppgifter om en patients 
läkemedelanvändning. De konsekvenser som kan följa av att 
berörda aktörer inte har tillgång till information om en patients 
läkemedelsanvändning eller har tillgång till felaktig information om 
en patients läkemedelsbehandling behandlas i kapitel 6. Det är 
därför av avgörande betydelse att de i avsnitt 9.5 utpekade 
aktörerna får direktåtkomst till uppgifter i det nya registret för de i 
avsnitt 9.4 utpekade behandlingsändamålen. Det bör nämnas att det 
för vissa ändamål för behandling av personuppgifter finns 
begränsningar gällande vilka uppgifter som får tillgängliggöras, se 
avsnitt 9.4.9. 

Behandling av personuppgifter i registret, med undantag för 
ändamålen registrering av uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar till en patient med dosdispenserade läkemedel, 
registrering och administrering av uppgifter om en fullmakt samt 
underlättande av en patients läkemedelsanvändning, kan ske med 
stöd av att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse (jfr 6.1.e dataskyddsförorordningen). Därtill är 
behandlingen av känsliga personuppgifter såsom uppgifter som rör 
hälsa nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård samt att uppgifterna 
behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av 
tystnadsplikt (jfr artikel 9.2.h och artikel 9.3 dataskydds-
förordningen). Ett krav på den registrerades samtycke för att få 
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behandla uppgifter för nämnda ändamål skulle innebära en risk för 
att det för vissa patienter endast kan redovisas ett urval av de 
förskrivna läkemedel som patienten ordinerats och hämtat ut. 
Registret skulle således riskera att bli ofullständigt och därmed 
förlora sitt värde. 

Det kan diskuteras om den registrerades samtycke skulle kunna 
utgöra rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som avser 
tillgängliggörande av uppgifter genom direktåtkomst till hälso- och 
sjukvårdsaktörer för ändamålen åstadkommande av en säker 
ordination för en patient, beredande av vård eller behandling av en 
patient, genomförande av en läkemedelsgenomgång och 
komplettering av en patientjournal. Såsom redovisats måste ett 
giltigt samtycke bl.a. vara frivilligt. Den registrerade får alltså inte 
vägras vård i de fall han eller hon inte samtycker till att hälso- och 
sjukvårdsaktörer ges direktåtkomst till uppgifterna i registret. Det 
ska stå klart att samtliga patienter, även de som inte samtycker till 
direktåtkomst till uppgifter i registret, ska erbjudas bästa möjliga 
vård utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda fallet. 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på 
en god vård. Detta innebär att den bl.a. särskilt ska bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet (5 kap. 
1 § 3 hälso- och sjukvårdslagen). Det är dock givet att ett beslut om 
lämplig vårdsåtgärd fattas utifrån den information om patientens 
läkemedel som finns tillgänglig. Såsom redovisats i avsnitt 4.2 ska 
samtliga läkemedelsordinationer föregås av en lämplighetsbedöm-
ning, vilket bl.a. innefattar ställningstagande till patientens övriga 
läkemedelsanvändning. Förutom samtalet med patienten som ska 
genomföras under varje vårdkontakt kommer den nationella läke-
medelslistan i många fall, att vara den mest aggregerade källan för 
att beakta patientens övriga läkemedelsanvändning. Det är ofrån-
komligt att avsaknad av eller bristfällig information om en patients 
läkemedel kan påverka vilken vård patienten får. Det går heller inte 
att utesluta att det mellan läkare och patient kan råda en betydande 
ojämlikhet. Det är således tveksamt om samtycke kan utgöra 
rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som avser 
utlämnande av uppgifter genom direktåtkomst till hälso- och 
sjukvårdsaktörer för ändamålen åstadkommande av en säker 
ordination för en patient, beredande av vård eller behandling för en 
patient, genomförande av en läkemedelsgenomgång och 
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komplettering av en patientjournal. Emellertid föreslås för nämnda 
ändamål i vissa fall ett krav på samtycke som en integritetshöjande 
åtgärd, se avsnitt 9.8.2. 

Det kan inte uteslutas att viss behandling i det nya registret 
omfattas av regeringsformens bestämmelse om integritetsskydd i 
2 kap. 6 § andra stycket (jfr prop. 2009/10:80 s. 183 f.). Det nya 
registret kommer att innehålla en omfattande samling av känsliga 
personuppgifter om hälsa som kommer att få behandlas för ett 
flertal i lagen angivna ändamål. Ändamålen behandlas i avsnitt 9.4. 
Vilken behandling som ska få ske utan den enskildes samtycke 
framgår av avsnitten 9.7 samt 9.8. Den behandling av person-
uppgifter i registret som kommer att få utföras utan den 
registrerades samtycke bedöms utgöra ett betydande intrång i den 
personliga integriteten och torde innebära en kartläggning av 
enskilds personliga förhållanden. Hantering av personuppgifter i 
ett personregister kan innebära en risk för intrång i enskildas 
personliga integritet. Det är därför viktigt att hitta en väl avvägd 
balans mellan å ena sidan skyddet för den personliga integriteten 
och å andra sidan det allmänna intresset av att ha en samlad 
informationskälla för en patients förskrivna läkemedel. Intrång i 
den personliga integriteten måste alltid stå i rimlig proportion till 
det intresse som ska tillgodoses med behandlingen av person-
uppgifterna. Som redovisats i avsnitt 7.2.1 är enskilda skyddade 
mot åtgärder från det allmänna som innebär betydande intrång i 
den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 
övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden (2 kap. 6 § regeringsformen). Enligt den s.k. 
proportionalitetsprincipen får en lag som inskränker det skyddet 
aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 
som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den 
utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 
folkstyrelsens grundvalar (2 kap. 21 § regeringsformen). 

De behandlingsändamål som föreslås vara tillåtna i det nya 
registret har bestämts utifrån en proportionalitetsbedömning och 
bygger på de behovsanalyser och konsekvensanalyser som 
avhandlas i kapitlena 5 och 6. Behandling av personuppgifter i det 
nya registret är begränsad till att vara tillåten endast för de ändamål 
som anges i lagen. Utifrån ett integritetsskyddsperspektiv har det 
även varit viktigt att tydligt ange vilka aktörer som får ges direkt-
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åtkomst och för vilka behandlingsändamål. För det nya registret 
ska även vissa integritetshöjande åtgärder gälla, såsom sök-
begränsningar, krav på samtycke och möjlighet att spärra uppgifter, 
se avsnitt 9.8. Vad gäller bevarandetid för uppgifterna i registret 
görs en särskild behovs- och integritetsanalys i avsnitt 9.12.3. 
Sammanfattningsvis har det gjorts avvägningar mellan å ena sidan 
skyddet för den personliga integriteten och å andra sidan det 
allmänna intresset av att ha en korrekt och komplett informations-
källa om en patients samtliga förskrivna läkemedel. De förslag om 
personuppgiftsbehandling som ska gälla för det nya registret 
bedöms vara nödvändiga med hänsyn till ett allmänt intresse och 
inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 
som har föranlett dem. 

9.7.2 Särskilt om uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar av dosdispenserade läkemedel 

Den rättsliga grunden för registrering av och åtkomst till uppgifter 
om ordinationer och förskrivningar av dosdispenserade läkemedel 
är patientens samtycke. 

Möjligheten att få sina läkemedel dosdispenserade är en service 
som erbjuds till de patienter som inte själva klarar att dosera sina 
läkemedel. Dosdispensering innebär att läkemedel tas ut ur till-
verkarens originalförpackning och packas om i påsar eller dosetter 
utifrån den dosering som patienten ordinerats. För patienter som 
får sina läkemedel dosdispenserade måste alla förskrivningar finnas 
samlade och i elektronisk form, även sådana som avser 
helförpackning av läkemedel, samt vara åtkompliga för utpekad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Dosdispenseringen bidrar potentiellt 
till en säkrare läkemedelshantering då den möjliggör en god 
överblick över vilka läkemedel som ska tas vid olika tider på 
dygnet, motverkar dubbelmedicinering samt bidrar till att 
olämpliga kombinationer av läkemedel kan undvikas. 

Då registrering av uppgifter om dosdispenserade läkemedel är 
en frivillig service ska den endast få ske om den som omfattas av 
registreringen har lämnat sitt samtycke innan registreringen. För 
att uppgifter om dosdispenserade läkemedel ska få registreras 
måste patienten har samtyckt både till själva registreringen i 
registret men även till det framtida utlämnandet av uppgifterna till 
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utpekad hälso- och sjukvårdspersonal. Utpekad hälso- och 
sjukvårdspersonal får ha direktåtkomst till uppgifterna för ända-
målen åstadkommande av en säker ordination av läkemedel för en 
patient, beredande av vård eller behandling av en patient, 
komplettering av en patientjournal och genomförande av en läke-
medelsgenomgång. Anledningen till en sådan samtyckesutform-
ning är att om hälso- och sjukvårdspersonal inte kan se uppgifter 
om övriga läkemedelsordinationer för just denna patientgrupp 
finns en avsevärd risk för att patienten drabbas av läkemedels-
relaterade skador. Patienter som får dosdispenserade läkemedel tar 
ofta många läkemedel och är ofta äldre, vilket innebär en ökad 
sårbarhet p.g.a. försämrad njurfunktion och andra åldersrelaterade 
förändringar i kroppens förmåga att bryta ned läkemedel. Patienten 
kan närsomhelst återkalla samtycket, hos hälso- och sjukvårds-
personal eller hos den registeransvarige. Verkställandet av ett 
återkallat samtycke måste ske skyndsamt. Om patienten återkallar 
sitt samtycke ska registrering och åtkomst till uppgifter om 
dosdispenserade läkemedel upphöra och läkemedlen får istället 
förskrivas på sedvanligt sätt i helförpackningar. 

Det ska vara ett samtycke som är giltigt enligt personuppgifts-
lagstiftningen. Samtycket ska bl.a. vara en informerad viljeyttring, 
dvs. patienten ska i förväg ha fått tillräcklig information om vad 
behandlingen innebär. I praktiken borde patienten kunna lämna sitt 
samtycke till hälso- och sjukvårdspersonal under ett vårdbesök. 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska dokumentera samtycket och 
meddela den registeransvarige (E-hälsomyndigheten, se avsnitt 
9.11) om att samtycke erhållits. Dokumentation om samtycket ska 
på begäran ges till registeransvarige. Den registeransvarige ska 
registrera datumet för när samtycket gavs och namnet på den 
person som mottagit samtycket. Patienten kan även lämna sitt 
samtycke direkt till E-hälsomyndigheten. 

9.7.3 Särskilt om uppgifter om fullmakt 

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter om en fullmakt 
är den registrerades samtycke. Att lämna fullmakt är givetvis 
frivilligt och en registrering förutsätter därför samtycke från både 
fullmäktigen och fullmaktsgivaren (patienten). Det ska vara ett 
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samtycke som är giltigt enligt personuppgiftslagstiftningen, sam-
tycket ska bl.a. vara en informerad viljeyttring. Patienten och full-
mäktigen ska informeras om ändamålen med registreringen vilket 
lämpligen kan ske i en fullmaktsblankett som E-hälsomyndigheten 
tar fram. 

9.7.4 Särskilt om underlättande av en patients 
läkemedelsanvändning 

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter för ändamålet 
underlättande av en patients läkemedelsanvändning är patientens 
samtycke. Det är fråga om ett behandlingsändamål som syftar till 
att underlätta för patienten. Behandlingen är inte nödvändigt för 
att patienten ska få vård och förutsätter därför att patienten har 
samtyckt till den. 

9.7.5 Särskilt om ”omvandling” av elektroniska recept 

Det förekommer idag att öppenvårdsapotek på begäran av en 
patient omvandlar ett elektroniskt recept till ett pappersrecept och 
därmed tar bort uppgifterna om det elektroniska receptet från 
receptregistret. Registrering av elektroniska recept enligt lagen om 
receptregister får ske utan patientens samtycke (6 § första stycket 
punkten 8 och andra stycket receptregisterlagen). Det finns 
emellertid förarbetsuttalanden där det görs skillnad mellan att 
registrera och spara elektroniska recept i receptregistret och att just 
sparandet skulle fordra patientens samtycke, se prop. 2008/09:145 
s. 441. Att sparandet av just elektroniska recept skulle kräva ett 
samtycke framgår emellertid inte av lagen om receptregister. I 
lagtexten används endast termen registrering och det går inte att 
härleda från lagtexten att sparandet av elektroniska recept skulle 
vara något skilt från registrering av elektroniska recept. Även för 
dosrecept och recept för flera uttag anges endast begreppet regi-
strering och med hänsyn till dessa recepts karaktär måste man utgå 
ifrån att de sparas under en längre tid. Uppfattningen om att en 
patient har rätt att motsätta sig sparandet av elektroniska recept, 
och därmed en rätt att kräva att sådana uppgifter tas bort från 
receptregistret, återspeglas även i Läkemedelsverkets föreskrifter 
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där det åläggs öppenvårdsapoteken ett krav att på patientens 
begäran föra över uppgifter från ett elektroniskt recept till en 
receptblankett, se 7 kap. 3 § HSLF-FS 2016:34. 

I den nationella läkemedelslistan kommer registreringen av upp-
gifter, med undantag för uppgifter om fullmakt om dos-
dispenserade läkemedel, att ske utan den registrerades samtycke. 
Rätten att få uppgifter rättade, blockerade eller utplånade har den 
registrerade endast när dessa inte har behandlats i enlighet med lag 
eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen (jfr punkten 
65 och artikel 17 dataskyddsförordningen). Utöver rätten att få 
uppgifter rättade, blockerade eller utplånade kommer elektroniska 
recept i den nationella läkemedelslistan inte att kunna omvandlas 
till pappersrecept i den bemärkelsen att uppgifterna om det 
elektroniska receptet tas bort från registret och överförs till ett 
pappersrecept som ska gå att expediera i Sverige. I de fall det finns 
skäl för att skriva ut ett recept i pappersformat, t.ex. för en 
utomlandsexpediering, får detta ske dock utan att några uppgifter i 
registret tas bort.  

9.8 Integritetshöjande åtgärder 

Förslag: För registret föreslås integritetshöjande åtgärder i form 
av sökbegränsningar, samtycke och möjlighet att spärra upp-
gifter. 

 
Skälen för förslaget: Införandet av ett personregister som ska 

innehålla samlade uppgifter om personers läkemedel innebär ett 
intrång i den personliga integriteten. Integritetsintrånget bör vägas 
upp av integritetshöjande åtgärder. Det är av särskilt vikt att de 
personer som omfattas av behandlingen av personuppgifter har ett 
förtroende för att uppgifterna inte används för obehöriga ändamål 
samt ges en möjlighet att påverka hur uppgifterna kan komma att 
användas i registret. 
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9.8.1 Sökbegränsningar 

Förslag: Sökbegränsningar föreslås för patientens identitet, 
fullmäktigens identitet, förskrivarens identitet samt för 
ordinationsorsak. 

 
Skälen för förslaget: För det nya registret ska finnas 

begränsningar för när vissa personuppgifter får användas som 
sökbegrepp. 

Patienters identitet får användas som sökbegrepp för de ändamål 
som avser registrering av vissa uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar av läkemedel (inklusive dosdispenserade läkemedel) 
och andra varor, registrering och administrering av uppgifter om en 
fullmakt, expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits, 
åstadkommande av en säker ordination av läkemedel för en patient, 
beredande av vård eller behandling av en patient, komplettering av 
en patientjournal, genomförande av en läkemedelsgenomgång, 
underlättande av en patients läkemedelsanvändning och registrering 
av underlag för tillämpning av bestämmelserna om läkemedels-
förmåner vid köp av läkemedel m.m. 

Fullmäktigens identitet får användas som sökbegrepp för de 
ändamål som avser registrering och administrering av uppgifter om 
en fullmakt, expediering av läkemedel och andra varor som 
förskrivits och underlättande av en patients läkemedelsanvändning. 

Förskrivares identitet får användas som sökbegrepp endast för 
ändamålen registrering och redovisning till förskrivare, till 
verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:xxxx) 
och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om 
läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, 
utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården och 
registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg 
av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av 
narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspek-
tionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patient-
säkerhetslagen (2010:659). 

Ordinationsorsak får inte användas som sökbegrepp. 
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9.8.2 Samtycke för direktåtkomst 

Förslag: Krav på patientens samtycke gäller för att expedierande 
personal på öppenvårdsapotek ska få direktåtkomst till uppgift 
om ordinationsorsak. 

Krav på patientens samtycke gäller för att utpekade hälso- 
och sjukvårdsaktörer ska få direktåtkomst till uppgifter, för 
ändamålen åstadkommande av en säker ordination av läkemedel 
för en patient, beredande av vård eller behandling av en patient, 
genomförande av en läkemedelsgenomgång och kompletterande 
av en patientjournal. 

Patienten har rätt att när som helst återkalla ett lämnat 
samtycke. 

Avseende direktåtkomst till uppgift om att det har förskrivits 
narkotiska läkemedel för en patient samt till uppgifter för 
ändamålet expediering av läkemedel och andra varor som 
förskrivits gäller inget krav på samtycke. 

 
Skälen för förslaget: För vissa behandlingsändamål görs 

bedömningen att det finns ett behov av en integritetshöjande 
åtgärd i form av att patienten måste ha lämnat sitt samtycke för att 
behandling ska få ske. Det är inte fråga om ett samtycke som ska 
utgöra rättsligt stöd för behandlingen. 

Kravet på samtycke som rättsligt stöd för viss personuppgifts-
behandling behandlas i avsnitt 9.7 och avser ändamålen registrering 
av vissa uppgifter om ordinationer och förskrivningar till en patient 
med dosdispenserade läkemedel, registrering och administrering av 
uppgifter om en fullmakt samt underlättande av en patients 
läkemedelsbehandling. Direktåtkomst i akut nödsituation utan 
patientens samtycke behandlas i avsnitt 9.9. Personuppgifts-
behandling i de fall den registrerade är beslutsoförmögen behandlas 
i avsnitt 9.10. 

Ett samtycke som införs som en integritetshöjande åtgärd ska i 
likhet med vad som anges i personuppgiftslagstiftningen vara ett 
samtycke som är individuellt, särskilt och en otvetydig viljeyttring. 
Patienten ska i förväg ha fått tillräcklig information om vad 
behandlingen avser. Samtycket ska vara särskilt på så sätt att det 
kan avse ett recept, en farmaceut, ett apotek, en läkare, en 
vårdenhet, en vårdprocess eller en vårdgivare. Samtycket kan också 
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begränsas till att avse endast vissa uppgifter, t.ex. endast ospärrade 
uppgifter. Det är inte möjligt för patienten att i förväg samtycka till 
att all hälso- och sjukvårdspersonal eller all öppenvårdsapoteks-
personal under en obegränsad tid ges direktåtkomst till alla upp-
gifter i registret. Samtycket kan gälla tillsvidare men också vara 
tidsbegränsat. Patienten kan lämna sitt samtycke till expedierande 
personal på öppenvårdsapotek, till hälso- och sjukvårdspersonal 
under ett vårdbesök eller direkt till E-hälsomyndigheten 
Personalen ska dokumentera samtycket och meddela E-hälso-
myndigheten om att samtycke erhållits. Dokumentation om 
samtycket ska på begäran ges till E-hälsomyndigheten. E-hälso-
myndigheten ska registrera datumet för när samtycket gavs och 
namnet på den person som mottagit samtycket. Patienten kan när 
som helst återkalla samtycket, direkt på öppenvårdsapoteket, hos 
hälso- och sjukvården eller hos E-hälsomyndigheten. Verk-
ställandet av ett återkallat samtycke måste ske skyndsamt. 

Direktåtkomst för expedierande personal på öppenvårdsapotek 

Som en integritetshöjande åtgärd införs ett krav på samtycke för 
att expedierande personal på öppenvårdsapotek ska få direkt-
åtkomst till uppgift om ordinationsorsak. 

Direktåtkomst till andra uppgifter än ordinationsorsak får utan 
patientens samtycke ges till expedierande personal på 
öppenvårdsapotek för ändamålen registrering av uppgifter om 
ordinationer och förskrivningar av läkemedel och andra varor, 
expediering av läkemedel och andra varor samt registrering av 
underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedels-
förmåner vid köp av läkemedel m.m. Direktåtkomst för dessa 
ändamål avser endast sådana uppgifter som är hänförliga till 
förskrivningar som inkommit till registret inom de senaste 
24 månaderna. Denna åtkomst är nödvändig för att expediera 
läkemedel eller andra varor som förskrivits, varför det inte lämpar 
sig med ett krav på samtycke. 
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Direktåtkomst för utpekad hälso- och sjukvårdspersonal 

Som en integritetshöjande åtgärd införs ett krav på samtycke för 
att utpekad hälso- och sjukvårdspersonal ska få direktåtkomst till 
uppgifter, för ändamålen åstadkommande av en säker ordination av 
läkemedel för en patient, beredande av vård eller behandling av en 
patient, genomförande av en läkemedelsgenomgång och 
kompletterande av en patientjournal. 

Direktåtkomst till uppgift om att narkotiska läkemedel har 
förskrivits till en patient får utan patientens samtycke ges till 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva läkemedel för ändamålen åstadkommande av en säker 
ordination av läkemedel för en patient, beredande av vård eller 
behandling av en patient samt komplettering av en patientjournal. 
Direktåtkomsten avser endast sådana uppgifter som är hänförliga 
till förskrivningar som inkommit till E-hälsomyndigheten inom de 
senaste 24 månaderna. Denna åtkomst är nödvändig för att kunna 
vidta patientsäkra hälso- och sjukvårdsåtgärder, varför det inte 
lämpar sig med ett krav på samtycke. 

9.8.3 Spärrning av uppgifter  

Förslag: En patient som motsätter sig till att uppgifter lämnas 
ut kan för vissa ändamål få uppgifterna spärrade för åtkomst i 
den nationella läkemedelslistan. Vårdnadshavare till ett barn kan 
inte få uppgifter om barnet spärrade. 

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient får 
lämnas ut. Även uppgift om att det finns spärrade uppgifter om 
en patient som avser narkotiska läkemedel får lämnas ut. 

Uppgifter i den nationella läkemedelslistan kan även spärras i 
förhållande till patienten själv i de fall det bedömts att sekretess 
gäller gentemot patienten själv. 

Patienten har rätt att när som helst återkalla ett lämnat 
samtycke och på begäran få en spärr hävd. En spärrad uppgift 
om ordinationsorsak i förhållande till patienten själv kan efter 
en ändrad sekretessbedömning hävas. 
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Skälen för förslaget: En patient som motsätter sig till att hans 
eller hennes uppgifter i den nationella läkemedelslistan tillgänglig-
görs för ändamålen åstadkommande av en säker ordination av läke-
medel för en patient, beredande av vård eller behandling av en 
patient, komplettering av en patientjournal, genomförande av en 
läkemedelsgenomgång och underlättande av en patientens läke-
medelsanvändning har en möjlighet att spärra uppgifterna för 
nämnda ändamål. 

Med åtgärden spärrning kan patienten på ett enklare sätt än med 
åtgärden samtycke förhindra tillgängliggörandet av vissa utpekade 
uppgifter som patienten själv uppfattar som särskilt integritets-
kränkande. Om en patient vill lämna ett samtycke som inte 
omfattar vissa uppgifter som patienten bedömer vara särskilt 
integritetskränkande behöver patienten peka ut vilka dessa är och 
därmed röja vilka uppgifter det rör sig om. Med möjligheten att 
spärra uppgifter kan patienten bestämma vilka uppgifter som ska 
vara spärrade i framtida situationer då det blir aktuellt med ett 
tillgängliggörande. En spärr kan avse vissa utpekade läkemedel som 
kan härröra från en specifik vårdenhet eller vårdprocess (t.ex. 
psykiatri eller gynekologi). En patient kan därmed ha vissa upp-
gifter spärrade i registret och samtidigt samtycka till att direkt-
åtkomst ges till övriga uppgifter i registret. 

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter generellt samt om 
att det finns spärrade uppgifter om narkotiska läkemedel får vara 
tillgänglig. Detta motiveras av att den som med patientens sam-
tycke ges åtkomst till uppgifter i registret bör ändå ha kännedom 
om att tillgängliggörandet inte avser samtliga de uppgifter om 
patienten som finns i registret. Vetskapen om att en patients upp-
gifter i den nationella läkemedelslistan inte är fullständiga behövs 
för att inga hälso- och sjukvårdsbeslut ska fattas på felaktiga 
antaganden. Kännedomen om att det finns spärrade uppgifter kan 
också initiera en önskvärd dialog mellan en patient och hälso- och 
sjukvårdspersonal i en enskild vårdsituation. Denna dialog är 
särskilt önskvärd om spärren avser narkotiska läkemedel. 

Den omständigheten att spärrade uppgifter inte ska vara till-
gängliga innebär att de inte heller är tillgängliga för användning i 
elektroniska system som t.ex. beslutsstöd inom hälso- och sjuk-
vården som används för att identifiera interaktioner. Man kan 
argumentera för att uppgifter som används i sådana beslutsstöd inte 
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behöver vara tillgängliga för den fysiska person som använder 
beslutsstödet. Det går emellertid inte att utesluta att användningen 
av ett sådant beslutsstöd i vissa fall kan för den fysiska personen 
identifiera uppgifter om läkemedel som är spärrade. Spärren skulle i 
dessa fall därmed inte ha sin avsedda verkan. 

Begäran om att spärra uppgifter i den nationella läkemedelslistan 
ska ställas till E-hälsomyndigheten. Patienten kan emellertid lämna 
sin begäran även till öppenvårdsapotek eller till hälso- och sjuk-
vården som kan vidarebefordra begäran till E-hälsomyndigheten. I 
praktiken borde detta kunna ske t.ex. under en vårdkontakt i 
samband med en förskrivning där patienten har fått information 
om rätten att spärra uppgifter i den nationella läkemedelslistan, 
däribland vilka konsekvenser för patientens vård som en spärrning 
kan få. 

Patientens begäran om spärrning kan avse uppgifter som redan 
finns i registret, men också uppgifter om de läkemedel som ska 
förskrivas under vårdkontakten. Det ska således vara möjligt att 
föra in uppgifter i registret i spärrad form. Information om 
möjligheten att spärra uppgifter ska även förmedlas av E-hälso-
myndigheten på lämpligt sätt, t.ex. på myndighetens webbsida, på 
eventuella e-hälsotjänster som patienter använder m.fl. Verk-
ställandet av spärren måste ske skyndsamt. 

Möjligheten för en patient att begära spärrning av uppgifter i 
nationella läkemedelslistan införs med förebild av patientens 
möjlighet att enligt vad som anges i patientdatalagen motsätta sig 
tillgängliggörandet av uppgifter i patientjournalen. I likhet med vad 
som gäller enligt 4 kap. 4 § andra stycket patientdatalagen ska vård-
nadshavare till ett barn inte ha rätt att spärra barnets uppgifter i den 
nationella läkemedelslistan. Med barn avses den som är under 18 år. 
Avsikten med bestämmelsen är att öka vårdpersonalens möjligheter 
att upptäcka barn som far illa och att bedöma om anmälan ska 
göras till socialnämnden för att barnet ska få erforderligt skydd, se 
14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Detta skäl har ansetts väga 
över den integritetskränkning som kan uppstå till följd av att 
vårdnadshavare inte kan spärra sitt barns uppgifter. I takt med 
barnets stigande ålder och utveckling får barnet självt spärra upp-
gifterna. Beträffande barnets mognadsgrad att själv få avgöra om 
uppgifter ska spärras föreslås inte några särskilda bestämmelser. 
Barn och tonåringar bör hanteras på motsvarande sätt som i den 
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övriga verksamheten inom hälso- och sjukvården. I takt med den 
underåriges stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas 
till barnets önskemål och vilja, jfr 6 kap. 11 § föräldrabalken (jfr 
prop. 2007/08:126 s. 242). 

Spärren ska kunna gälla så länge som de uppgifter som spärren 
avser finns i registret men kan också vara tidsbegränsad. Spärren 
ska närsomhelst kunna hävas på begäran av patienten. Patienten 
kan när som helst hos hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapotek 
eller direkt hos E-hälsomyndigheten begära att spärren ska hävas. 
Verkställandet måste ske skyndsamt. Spärren ska även kunna hävas 
om det är fråga om en akut nödsituation eller om patienten är 
beslutsoförmögen. Om direktåtkomst i akut nödsituation och 
personuppgiftsbehandling i de fall den registrerade är besluts-
oförmögen se avsnitten 9.9 och 9.10. 

Uppgifter i den nationella läkemedelslistan kan även spärras i 
förhållande till patienten själv i de fall det bedömts att sekretess 
gäller gentemot patienten själv. Om sekretess i förhållande till den 
enskilde själv se avsnitt 9.6.3. 

9.9 Direktåtkomst i akut nödsituation 

Förslag: I akuta fall får legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal 
med behörighet att förskriva läkemedel och legitimerad 
sjuksköterska utan sådan behörighet ges direktåtkomst till 
uppgifter i den nationella läkemedelslistan, även spärrade upp-
gifter, för de ändamål som avser åstadkommande av en säker 
ordination av läkemedel för en patient, beredande av vård eller 
behandling av en patient och komplettering av en patientjournal. 

 
Skälen för förslaget: I de fall det är nödvändigt att den 

registrerade får vård eller behandling som han eller hon 
oundgängligen behöver får direktåtkomst ges även utan patientens 
samtycke till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel samt till legitimerad sjuk-
sköterska utan sådan behörighet för de ändamål som avser 
åstadkommande av en säker ordination av läkemedel för en patient, 
beredande av vård eller behandling av en patient och komplettering 
av en patientjournal. Direktåtkomsten i sådana fall avser även 
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spärrade uppgifter. Det ska vara fråga om en akut nödsituation, 
t.ex. att en patient kommer in medvetslös på en akutmottagning. 
Med en akut nödsituation avses att patienten är oundgängligen i 
behov vård eller behandling. Det ska vara fråga om situationer då 
patienten på grund av sitt hälsotillstånd eller andra skäl inte kan ta 
ställning till samtyckesfrågan och informationen i registret kan 
antas ha betydelse för den vård eller behandling som patienten 
oundgängligen behöver och som inte kan invänta ett inhämtande av 
samtycke. 

Den hälso- och sjukvårdspersonal som bereder sig direkt-
åtkomst till registret i akut nödsituation utan samtycke ska 
dokumentera att det rör sig om en direktåtkomst p.g.a. nöd, 
lämpligen genom en anteckning i patientjournalen, och informera 
E-hälsomyndigheten om detta. Dokumentationen ska bestå i 
skälen till att samtycke inte kunnat inhämtas, varför det förelegat 
ett oundgängligt behov av vård eller behandling samt varför 
uppgifterna varit nödvändiga för att tillgodose detta behov. 

9.10 Personuppgiftsbehandling i de fall den 
registrerade är beslutsoförmögen 

Förslag: För en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga 
att ta ställning till om uppgifter ska få behandlas för ändamål som 
annars skulle kräva patientens samtycke får uppgifter behandlas i 
den nationella läkemedelslistan, om 

1. patientens inställning till en sådan behandling så långt som 
möjligt klarlagts, och  

2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha 
motsatt sig personuppgiftsbehandlingen. 

 
Skälen för förslaget: Om en patient inte endast tillfälligt saknar 

förmåga att ta ställning till om uppgifter ska få behandlas i registret 
får uppgifter behandlas om patientens inställning till en sådan 
behandling så långt som möjligt klarlagts och det inte finns 
anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen 
till uppgifterna i registret. 

De regler om beslutsoförmåga och åtkomst till patientjournalen 
som finns i 6 kap. 2 a § patientdatalagen lämpar sig även för 



Ds 2016:44 Förslag om en nationell läkemedelslista 

231 

åtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelistan. I förarbetena 
till 6 kap. 2 a § patientdatalagen uttalas bl.a. följande. Förmågan för 
patienten att ta ställning kan exempelvis påverkas av olika former 
av kognitiva störningar. Oförmåga kan uppstå av många skäl. 
Exempelvis behöver demens inte alltid medföra att personen har 
nedsatt förmåga i alla avseenden. I tidigt stadium kan personen ofta 
ta ställning till vård- och behandlingsinsatser eller den informa-
tionshantering som föranleds inom hälso- och sjukvården. För-
mågan att ta ställning till frågor om personuppgiftsbehandling 
måste bedömas i det enskilda fallet. Om det kan förutses att 
förmågan kommer att återvinnas inom en kortare tid blir para-
grafen inte tillämplig. Som ytterligare villkor för den föreslagna 
bestämmelsen gäller att patientens inställning till sådan person-
uppgifts-behandling så långt som möjligt klarlagts och det inte 
finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig 
personuppgiftsbehandlingen. Hur omfattande åtgärder vårdgivaren 
behöver vidta för att klarlägga inställningen får avgöras av för-
hållandena i det enskilda fallet. Med att det inte finns anledning att 
anta menas att det inte ska föreligga konkreta omständigheter som 
visar att patienten skulle motsätta sig personuppgiftsbehandlingen 
(se prop. 2013/14:202 s. 41-42). 

Bestämmelsen är inte avsedd att gälla för de fall beslutsförmågan 
är nedsatt till följd av t.ex. medvetslöshet, påverkan av alkohol eller 
narkotika, chock eller att patienten av annat skäl är alltför fysiskt 
eller psykiskt medtagen. För sistnämnda fall kan situationen vara 
sådan att åtkomst ska ges om det är nödvändig för att den 
registrerade ska kunna få vård eller behandling som han eller hon 
oundgängligen behöver. 

Den personuppgiftsbehandling i registret som grundar sig på 
bestämmelsen om patients beslutsoförmåga ska dokumenteras 
särskilt av den aktör som utför personuppgiftsbehandlingen. 
Dokumentationen ska bestå i skälen till att samtycke inte kunnat 
inhämtas samt på vilket sätt patientens inställning till en sådan 
behandling så långt som möjligt klarlagts. 
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9.11 Personuppgiftsansvarig 

Förslag: Personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter i 
den nationella läkemedelslistan förslås vara E-hälsomyndig-
heten. 

 
Skälen för förslaget: Personuppgiftsansvarig är den som ensam 

eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 
medlen för behandlingen av personuppgifter. När ändamålen och 
medlen för behandlingen bestäms av nationella lagar och andra 
författningar eller av gemenskapsrätten kan den person-
uppgiftsansvarig eller de särskilda kriterierna för att utse denne 
anges i nationell rätt eller i gemenskapsrätten (jfr artikel 4.7 
dataskyddsförordningen). I många registerförfattningar har det 
från integritetssynpunkt ansetts lämpligt att på ett tydligt sätt 
reglera vem som är personuppgiftsansvarig. Exempel på sådana 
författningar är lagen om läkemedelsförteckning, lagen om 
receptregister, patientdatalagen och lagen (2016:526) om 
behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. 
Enligt den s.k. ansvarsskyldigheten ska den personuppgifts-
ansvarige ansvara för och kunna visa att de grundläggande 
principerna för behandling av personuppgifter i artikel 5 data-
skyddsförordningen som avser laglighet, korrekthet och öppenhet 
(punkten a), ändamålsbegränsning (punkten b), uppgifts-
minimering (punkten c), korrekhet (punkten d), lagringsmini-
mering (punkten e) samt integritet och konfidentialitet (punkten f) 
efterlevs. 

Den nationella läkemedelslistan ska utgöra en samlad informa-
tionskälla för vissa uppgifter om ordinationer och expedieringar av 
förskrivna läkemedel och andra varor. Personuppgifterna i registret 
kommer att behandlas för ett flertal ändamål som är hänförliga till 
flera aktörer. Det är fråga om vissa hälso- och sjukvårds- samt 
apoteksaktörer, patienter, landstingen, E-hälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket. Se vidare om 
registrets ändamål i avsnitt 9.4. 

Personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter i den 
nationella läkemedelslistan förslås vara E-hälsomyndigheten. E-
hälsomyndigheten ska få en författningsreglerad skyldighet att 
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bedriva verksamhet som innefattar ansvar för den nationella läke-
medelslistan. Den behandling av personuppgifter i registret som 
kommer att utföras av E-hälsomyndigheten avser huvudsakligen 
insamling, registrering, lagring, bearbetning och utlämnande. 
Bearbetning kan avse sammanställning, avskiljande eller avidenti-
fiering inför ekonomisk uppföljning och framställning av statistik 
hos E-hälsomyndigheten, där inga uppgifter som kan hänföras till 
en person får redovisas samt inför utlämnande av uppgifter till 
landstingen och myndigheter. E-hälsomyndigheten har vidare en 
särskild karaktär av infrastrukturmyndighet. Myndigheten ska 
enligt förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälso-
myndigheten bl.a. ansvara för register och it-funktioner som 
öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en 
patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering (1 §). Enligt 
förordningen ska myndigheten särskilt ansvara för bl.a. recept-
registret och läkemedelsförteckningen (2 §). Regeringen har 
tidigare uttalat att skälet till att E-hälsomyndigheten måste få 
behandla personuppgifter för olika ändamål som anges i nämnda 
lagar är behovet av att kunna erbjuda en konkurrensneutral samt ur 
integritetssynpunkt säker överföring av personuppgifter mellan 
aktörer (se prop. 2015/16:143 s. 65-66). 

Vad gäller hälso- och sjukvårdens samt öppenvårdsapotekens 
personuppgiftsansvar kan följande nämnas. Personuppgiftsansvarig 
för den behandling som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal vid 
dokumentation av uppgifter om läkemedelsordinationer i patient-
journalen och utfärdande av recept som ska skickas till nationella 
läkemedelslistan ska såsom idag vara vårdgivaren. Vårdgivaren ska 
även vara ansvarig för hälso- och sjukvårdspersonalens behandling 
av uppgifter som de fått från den nationella läkemedelslistan, t.ex. 
vid en eventuell dokumentation av uppgifter från nationella läke-
medelslistan i patientjournalen. Bestämmelser om vårdgivarens 
personuppgiftsansvar finns i patientdatalagen. 

Ansvaret för den personuppgiftsbehandling som utförs av 
expedierande personal på apotek när de använder sig av uppgifterna 
i nationella läkemedelslistan för att genomföra expedieringar av 
recept och när de lämnar uppgifter om expedierade läkemedel till 
nationella läkemedelslistan ska i likhet med vad som gäller idag 
ligga hos öppenvårdsapoteken. Bestämmelser om öppenvårds-
apotekens personuppgiftsbehandling finns i apoteksdatalagen. 
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9.12 Bevarande och gallring 

Förslag: En bevarandetid på fem år ska gälla för personuppgifter 
i den nationella läkemedelslistan. Bevarandetiden ska räknas från 
det att en giltig förskrivning kommer in i registret. Samtliga de 
uppgifter om ordinationer, förskrivningar och expedieringar 
som hör till en förskrivning ska följa förskrivningens 
bevarandetid. 

Uppgift om samtycke som avser ändamålet registrering av 
uppgifter om ordinationer och förskrivningar för en patient med 
dosdispenserade läkemedel ska inte tas bort så länge som 
uppgiften är nödvändig för ändamålet. 

 
Skälen för förslaget: I personuppgiftslagstiftningen är 

utgångspunkten att en personuppgift inte får bevaras längre tid än 
vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behand-
lingen (jfr artikel 5.1.e dataskyddsförordningen). Denna utgångs-
punkt får anses vara ett uttryck för resultatet av avvägningen 
mellan integritetsskyddsintresset och det informationsbehov som 
uppgifterna ska tillgodose. Personuppgifter ska således tas bort så 
snart de ändamål för vilka de bevaras har uppfyllts. Om det finns 
andra bestämmelser om bevarande av personuppgifter i en annan 
lag eller förordning, t.ex. i registerlagstiftning, är det de 
bestämmelserna som gäller. I lagen om nationell läkemedelslista ska 
införas bestämmelser om vilken bevarandetid som ska gälla för 
uppgifterna i registret och när gallring av uppgifterna måste ske. 

9.12.1 Bevarande av personuppgifter enligt lagen om 
receptregister, lagen om läkemedelsförteckning, 
patientdatalagen och apoteksdatalagen 

Enligt 19 § lagen om receptregister ska uppgifter som kan hänföras 
till en person tas bort ur registret under den tredje månaden under 
vilken de registrerades. I fråga om uppgifter som avser registrering 
av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedels-
förmåner vid köp av läkemedel m.m. samt registrering av recept 
och blanketter för flera uttag, elektroniska recept och dosrecept 
ska de tas bort först under den femtonde månaden efter den under 
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vilken de registrerades. Bestämmelsen om bevarandetid har tolkats 
som att receptuppgifterna ska tas bort 15 månader efter sista 
registrering kopplat till ett visst recept. I praktiken innebär det att 
recepten tas bort 15 månader efter den sista expedition som 
registreras i receptregistret. Det kan innebära att uppgifterna tas 
bort 27 månader efter det att receptet först registrerades i recept-
registret. Det kan ifrågasättas om en sådan praxis är förenlig med 
ordalydelsen i lagen, det skulle kunna hävdas att tidsfristen i stället 
ska börja löpa när receptet inkom i elektronisk form från för-
skrivaren (se SOU 2012:75 s. 729-730). 

Enligt 9 § lagen om läkemedelsförteckning ska uppgifter tas 
bort ur förteckningen under den femtonde månaden efter den 
månad de registrerades. Regeringen motiverade gallringstidens 
längd med att förteckningens viktigaste funktion är att förmedla 
uppgifter om patientens aktuella läkemedelssituation och att någon 
mer fördjupad läkemedelshistorik inte är avsedd att belysas. Risk 
för över- och underförskrivning och för interaktioner angavs vara 
förknippade i huvudsak med patientens situation vid förskrivnings-
tillfället och att en relativt kort lagringstid av uppgifter i förteck-
ningen förhindrar att denna blir av alltför stort omfång (se prop. 
2004/05:70 s. 35-36). 

Enligt 3 kap. 17 § patientdatalagen ska en journalhandling 
bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i 
handlingen. I patientjournallagen (1985:562), som upphävdes år 
2008, gällde som huvudregel för journalhandlingar en bevarandetid 
på minst tre år efter det att den sista uppgiften fördes in i hand-
lingen. 

I apoteksdatalagen finns ingen bestämd bevarandetid angiven. 
Personuppgifter ska tas bort när de inte längre behövs för 
behandling enligt de ändamål som anges i lagen (14 § apoteks-
datalagen). Personuppgifter får enligt apoteksdatalagen behandlas 
för bl.a. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och 
omsorg och Läkemedelsverket för deras tillsyn samt rapportering 
till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. (8 § p. 6-7 apoteksdatalagen). I 
10 kap. 1 § HSLF-FS 2016:34 och i 17 § förordningen om läke-
medelsförmåner finns bestämmelser som förpliktigar öppenvårds-
apoteken att under vissa där angivna tider spara verifikationer av 
utlämnande av läkemedel. Det ankommer således på öppenvårds-
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apoteken att regelmässigt ta ställning till om de registrerade upp-
gifterna behöver sparas för något ändamål. 

9.12.2 Behov av bevarandetid i den nationella 
läkemedelslistan 

Personuppgifter i den nationella läkemedelslistan ska behandlas för 
ett flertal angivna ändamål hänförliga till ett flertal angivna aktörer. 

Hälso- och sjukvårdspersonal som kommer ifråga för direkt-
åtkomst till uppgifterna i nationella läkemedelslistan har ett behov 
av att se dessa uppgifter för att kunna åstadkomma en säker 
ordination av läkemedel, bereda patienten vård eller behandling, 
komplettera patientjournalen och genomföra läkemedelsgenom-
gångar. En hälso- och sjukvårdsåtgärd kan avse bl.a. att ordinera ett 
nytt läkemedel, justera eller sätta ut ett tidigare ordinerat läke-
medel, ordinera en annan vårdåtgärd eller besluta om att inte vidta 
någon åtgärd alls. Vilken typ av hälso- och sjukvårdsåtgärd som är 
lämplig avgörs bl.a. utifrån kunskap om vilka eventuella tidigare 
åtgärder som har beslutats och hur dessa har fungerat för patienten. 
Patienten själv kan vara en informationskälla om hur tidigare 
läkemedelsordinationer har fungerat, eventuella biverkningar som 
kan ha uppstått och dosjusteringar som kan ha gjorts, men många 
patienter har svårt att över tid komma ihåg vilket eller vilka 
läkemedel de har blivit ordinerade och hur väl dessa läkemedel 
fungerade. 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha åtkomst till uppgifter 
om patientens aktuella men också tidigare läkemedel. Ett skäl till 
att vården behöver ha åtkomst till uppgifter om patientens tidigare 
läkemedelsbehandling är att sådana uppgifter ger information om 
vilka läkemedel som tidigare varit eller inte varit effektiva för 
patienten. Det finns en rad sjukdomar som kännetecknas av att 
patienten under en lång tid kan må förhållandevis bra, för att sedan 
drabbas av ett skov eller återfall. En sådan sjukdom är depression. 
Det är inte ovanligt att en patient behöver prova flera typer av 
läkemedel i olika doseringar innan läkaren hittar något som 
fungerar på patienten. Om patienten efter flera år får ett återfall, 
och tillgång till uppgifter om tidigare läkemedelsbehandling saknas, 
riskerar patienten att behöva gå igenom samma procedur igen. 
Detta är prövande för patienten, ett slöseri med vårdens resurser 
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och eventuellt också för samhället i övrigt om det exempelvis 
innebär längre sjukskrivning. 

På samma sätt som läkemedlens effekt kan variera avsevärt från 
patient till patient är också risken för att drabbas av biverkningar 
mycket individuell. Åtkomst till uppgifter om tidigare läkemedels-
behandling medför att patienten inte behöver utsättas för samma 
biverkningar en gång till. När det gäller effekten och i före-
kommande fall biverkningar av tidigare provade läkemedel kommer 
uppgift om ordinationsorsak vara av stor betydelse, inte minst för 
att förstå varför läkemedel har dosjusterats (ändringsorsak) eller 
satts ut (utsättningsorsak). 

Ytterligare ett argument som kan anföras till att uppgifter om 
patientens tidigare läkemedelsbehandling kan göra stor nytta är de 
rådande utmaningarna med antibiotikaresistens. Bakterier som 
utvecklat motståndskraft mot antibiotika är ett växande folkhälso-
problem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Förutom stora 
och ibland livshotande besvär för patienterna medför resistens 
också stora kostnader för sjukvården, bl.a. i form av förlängda 
vårdtider och dyrare läkemedel. Antibiotikaanvändning är en viktig 
anledning till såväl uppkomst som spridning av resistens. Därför är 
det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs 
och på rätt sätt. Åtkomst för hälso- och sjukvårdspersonal till 
uppgifter om effekt och biverkningar av typer av antibiotika som 
patienten tidigare ordinerats, särskilt uppgift om utsättningsorsak, 
är därför ovärderlig. 

Behovet av information om en patients tidigare läkemedel 
motiveras även av att det finns vissa läkemedel som kännetecknas 
av att patientens totalkonsumtion ska hålla sig inom en maximal 
livtidsdos, t.ex. för att hjärtmuskeln kan skadas och patienten kan 
få bestående problem med hjärtsvikt när den kumulativa dosen blir 
för stor. Ju längre tid uppgifter om ordinerade läkemedel får 
bevaras, desto bättre blir förutsättningarna att följa totaldosen av 
sådana läkemedel. 

Patienter har ett informationsbehov av att få en samlad över-
blick över vilka läkemedel som de har ordinerats och hämtat ut för 
att underlätta sin läkemedelsbehandling. Behovet av bevarandetid 
kan variera mellan olika patientgrupper. För de patienter som tar 
ett flertal läkemedel under en längre behandlingstid kan informa-
tionsbehovet vara större och avse en längre bevarandetid än för de 
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patienter som endast fått ett läkemedel ordinerat med en begränsad 
behandlingstid.  

Expedierande personal på öppenvårdsapotek har ett behov av att 
ta del av samtliga uppgifter om patientens aktuella läkemedels-
behandling för att kunna uppfylla de kontrollkrav som ställs innan 
ett läkemedel får expedieras. För att underlätta patientens läke-
medelsbehandling kan expedierande personal på öppenvårdsapotek 
ha ett behov av att se även uppgifter om tidigare läkemedel som har 
ordinerats och expedierats. Det kan röra sig om fall där patient 
under sitt besök på ett öppenvårdsapotek vill få hjälp med att 
utreda vilka läkemedel patienten tidigare hämtat ut eller om någon 
läkemedelsform, t.ex. en läkemedelstablett var besvärlig för 
patienten att administrera och patienten därför vill undvika den 
tablettformen. 

9.12.3 Bevarandetidens längd 

Bevarandetidens längd ska motiveras utifrån de ändamål som den 
nationella läkemedelslistan avser att fylla och efter beaktande av 
integritetsskyddsintresset. 

Såsom redovisats ovan finns det ett flertal och varierande behov 
vad gäller bevarandetiden. Man skulle kunna fråga sig om det är 
lämpligt med olika bevarandetider i den nationella läkemedelslistan, 
likt den lösning som idag finns i lagen om receptregister om olika 
bevarandetider för olika uppgifter och ändamål. Det kan dock 
konstateras att det är svårt att särskilja och identifiera vilka fall som 
ska ha en längre respektive en kortare bevarandetid. En konstruk-
tion med olika bevarandetider medför även att det blir svårt för den 
registrerade att bilda sig en uppfattning om vad den verkliga 
bevarandetiden är. Vidare skulle olika bevarandetider försvåra den 
personuppgiftsansvariges hantering av uppgifterna eftersom vissa 
uppgifter måste särskiljas från varandra trots att de tillhör samma 
underlag, dvs. en förskrivning. Därutöver bedöms en enhetlig 
bevarandetid vara enklare att tillämpa och på så sätt säkrare utifrån 
ett integritetshänseende. Det är därför lämpligast att utgår ifrån att 
endast en bevarandetid ska gälla för samtliga uppgifter i nationella 
läkemedelslistan. För uppgift om samtycke avseende uppgifter om 
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dosdispenserade läkemedel ska dock en särskild lösning gälla, den 
beskrivs längre ner i detta avsnitt. 

För ändamålet expediering av förskrivna läkemedel och andra 
varor är det nödvändigt att expedierande personal på öppenvårds-
apotek får se patientens samtliga aktuella läkemedel. För 
expedieringsändamålet bedöms det vara tillräckligt med att kunna 
se uppgifter tillhörande förskrivningar som inkommit i registret 
inom de senaste 24 månader. Närmare om behovet av uppgifter för 
ändamålet expediering av förskrivna läkemedel och andra varor 
redovisas i avsnitt 9.4.3. 

För ändamålen åstadkommande av en säker ordination för en 
patient, beredande av vård eller behandling av en patient, 
komplettering av en patientjournal, genomförande av en läke-
medelsgenomgång och underlättande av en patients läkemedels-
användning finns det ett behov av att får se både aktuella läkemedel 
men även vad patienten tidigare ordinerats och hämtat ut. 

Hur lång bevarandetid som behövs varierar beroende på olika 
faktorer, som patienttyp och sjukdomstyp. Det kan vara fråga om 
ett enklare sjukdomstillstånd som endast fordrar ett vårdbesök och 
en läkemedelsordination för att patienten ska tillfriskna men det 
kan också vara fråga om ett komplicerat sjukdomstillstånd som 
fordrar ett flertal vårdbesök och ett flertal ordinationer (där man 
justerar eller sätter ut tidigare läkemedel som inte fungerat) för att 
patienten ska få ett förbättrat hälsotillstånd. Behovet av bevarande-
tid varierar givetvis i dessa två typfall. I det första fallet skulle det 
räcka med en kort bevarandetid medan i det andra fallet finns ett 
behov av en längre tid. 

Vad avser långvariga sjukdomar är det relevant att nämna att en 
stor del av befolkningen har en eller flera kroniska sjukdomar. Det 
kan vara fråga om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjuk-
domar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska 
sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, 
muskel- och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd.6 Det 
finns olika definitioner av vad som är en kronisk sjukdom. 
Världshälsoorganisationens definition är ”health problems that 

                                                                                                                                                          
6 Socialdepartementet (2014), Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska 
sjukdomar, s. 4 
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require ongoing management over a period of years or decades”.7 I 
regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla 
kroniska sjukdomar definieras en kronisk sjukdom som ”en sjuk-
dom som en person har under sin livstid eller under mycket lång 
tid”. 

I en rapport av Myndigheten för vård och omsorgsanalys om 
kroniska sjukdomar anges att ”som kronisk eller långvarig 
inkluderas sjukdomar eller tillstånd som i en majoritet av fallen kan 
förväntas kvarstå i minst fem år”.8 Kronisk sjukdom förekommer 
hos en stor andel av befolkningen. En andel om 44 procent av 
befolkningen, inklusive var femte person under 20 år har fått minst 
en kronisk diagnos de senaste tre åren. Hos äldre är andelen större, 
85 procent av personer över 65 har minst en kronisk sjukdom och 
66 procent har två eller flera.9 

Vårdanalys konstaterar att det är vanligt att patienter med 
kroniska sjukdomar är multisjuka, dvs. har flera kroniska sjuk-
domar samtidigt, samt att de ofta behöver vård från flera olika 
vårdgivare och på flera olika vårdnivåer (primärvård, specialiserad 
öppenvård, slutenvård och akutvård). Till detta kommer att 
kroniska sjukdomar finns i alla åldrar. I den yngre befolkningen, 
dvs. under 20 år, där var femte person under 20 år har fått minst en 
kronisk diagnos de senaste tre åren, är rörligheten hög t.ex. p.g.a. 
studier på annat håll i landet. Att flytta till en ny stad innebär i 
regel byte av vårdgivare. Även om situationen varierar stort över 
landet innebär detta att patienter med kroniska sjukdomar riskerar i 
högre grad än patienter med enstaka, akuta sjukdomer att hamna i 
ett läge där uppgifter om deras läkemedelsanvändning är utspridda i 
olika patientjournaler. Särskilt för denna patientgrupp finns ett 
stort behov av att det finns samlade uppgifter om ordinationer men 
också expedieringar av förskrivna läkemedel som bevaras under en 
längre tid är. 

För att kunna identifiera biverkningar, förhindra ordination av 
läkemedel som tidigare inte fungerat eller orsakat biverkningar, 
begränsa onödig antibiotikaanvändning och bevaka den kumulativa 
dosen, finns ett behov att kunna se alla de läkemedel som patienten 
                                                                                                                                                          
7 WHO (2002) Innovative Care for Chronic Conditions, s. 11 
8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014), VIP i vården - Om utmaningar i vården 
av personer med kronisk sjukdom, en rapport av Vårdanalys, s. 9 och 51 
9 Ibid 
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fått under en sjukdomstid, dvs. från insjuknandet till tillfriskandet. 
Detta behov finns för hälso- och sjukvårdspersonal samt patienten 
själv och expedierande personal på öppenvårdsapotek för ändamålet 
att underlätta patienten läkemedelsbehandling. I avsaknad av sådan 
nödvändig information uppstår risken att patienten ånyo ordineras 
eller expedieras ett läkemedel som patienten tidigare ordinerats 
men som av olika skäl inte fungerat, orsakat allvarliga biverkningar 
eller allvarliga allergiska reaktioner. För patientens del kan det i 
allvarliga fall medföra livsfara och i mindre allvarliga fall en 
besvärlig läkemedelsbehandling. För den stora andelen av befolk-
ningen som lider av en kronisk sjukdom finns således ett behov av 
en bevarandetid som motsvarar sjukdomstiden. 

För att kunna bestämma bevarandetidens längd måste även 
integritetsskyddsintresset beaktas. Den nationella läkemedelslistan 
kommer att innehålla personuppgifter som rör hälsa, det är alltså 
fråga om känsliga personuppgifter. Vidare är det fråga om samlade 
uppgifter om en patients samtliga förskrivna och utlämnade 
läkemedel, oavsett var i landet förskrivningen eller utlämnandet har 
skett. Det är således fråga om en nationell samling av känsliga 
personuppgifter. Med hänsyn till integritetsskyddsintresset kan det 
inte bli fråga om att bestämma en bevarandetid som tillgodoser 
samtliga de behov som redovisats ovan. En sådan bevarandetid 
skulle kunna avse ett flertal tiotals år. T.ex. i de fall en patient 
insjuknar i samma sjukdom under flera perioder i sitt liv eller har 
en livstidssjukdom och där det finns ett behov av att kunna se 
vilken läkemedelsbehandling som patienten fått vid tidigare 
sjukdomstillfällen eller under hela den tid som sjukdomen kvarstår. 
Efter en avvägning mellan det informationsbehov som beskrivits 
och integritetsskyddsintresset bedöms en välavvägd bevarandetid 
vara 5 år. Tiden överensstämmer med hur man bedömer kroniska 
sjukdomars längd och tillmötesgår en stor andel av informa-
tionsbehovet för att motverka läkemedelsinteraktioner, antibiotika-
resistens och överdosering samt identifiera biverkningar och 
förhindra att tidigare misslyckade läkemedelsbehandlingar upp-
repas. 

Bevarandetiden om 5 år ska gälla även för uppgifter om full-
makter, uppgift om förekomsten av spärrade uppgifter samt upp-
gift om samtycke, med undantag för samtycke till uppgifter om 
dosdispenserade läkemedel. Det finns en integritetsaspekt i att inte 
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tillåta en tillsvidare bevarandetid för uppgifter om fullmakter och 
samtycke som inte avser recept för dosdispenserade läkemedel. Det 
kan nämnas att en fullmakt för ändamål som rör nationella 
läkemedelslistan kan vara giltigt i maximalt 4 år, se avsnitt 9.4.2 
Därefter är det rimligt att en fullmakt får finnas i registret 
12 månader innan den ska tas bort. Vad gäller spärrade uppgifter 
blir följden att uppgiften om spärrade uppgifter tas bort tidigast vid 
samma tillfälle som den uppgift som spärren avser gallras. Man kan 
inte spärra uppgifter i registret som ännu inte finns och det finns 
således ingen risk för att en uppgift om spärr tas bort tidigare än 
den uppgift som spärren avser. 

Uppgift om samtycke som avser dosdispenserade läkemedel ska 
inte tas bort så länge som uppgiften behöver bevaras för ändamålet 
registrering av vissa uppgifter om ordinationer och förskrivningar 
till en patient med dosdispenserade läkemedel. Så länge som 
patienten fortsätter att få sina läkemedel förskrivna på recept för 
dosdispenserade läkemedel behöver uppgiften om samtycke finnas 
bevarad i registret. Uppgiften ska tas bort när den inte längre 
behövs för nämnt ändamål. Om uppgift om samtycke togs bort 
varje 5 år skulle det fordra att patienten ånyo lämnar ett samtycke 
för samma service som patienten redan tidigare lämnat samtycke 
till och som patienten fortfarande använder. En sådan ordning 
skulle inte vara ändamålsenlig. 

9.12.4 Startpunkt för bevarandetiden 

Frågan om bevarandetidens längd hör samman med dess start-
punkt. En och samma tidpunkt bör utgöra startpunkt för gallrings-
fristen för samtliga uppgifter i den nationella läkemedelslistan. En 
lämplig startpunkt är förskrivningens inkommande till registret. 
Bevarandetiden om 5 år ska räknas från det att en giltig förskriv-
ning kommer in i registret. Samtliga de uppgifter om ordinationer, 
förskrivningar och expedieringar som hör till en förskrivning ska 
följa förskrivningens bevarandetid om 5 år. Detta får till följd att 
vissa uppgifter i registret, t.ex. ändringar som görs i en befintlig 
förskrivning, eller del- och helexpedieringar, dvs. uppgifter som 
hör till en förskrivning men som tillkommit registret i ett senare 
skede än förskrivningens inkommande kommer att bevaras under 
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en kortare tid än 5 år. När 5 år har gått från det att en giltig 
förskrivning kommit in till registret ska samtliga uppgifter 
tillhörande förskrivningen tas bort. Startpunkten för 
bevarandetiden för uppgifter om fullmakter ska räknas från det att 
en giltig fullmakt registrerades i registret. Startpunkten för 
bevarandetiden för uppgift om samtycke (med undantag för 
samtycke som avser recept för dosdispenserade läkemedel) och 
spärrade uppgifter ska räknas från när uppgiften registreras i 
registret. 

9.13 Behörighet och kontroll 

Förslag: E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för 
tilldelning av behörighet till den som arbetar hos myndigheten 
för åtkomst till den nationella läkemedelslistan. Behörigheten 
ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar hos E-
hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där. 

Direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan 
får ges först sedan E-hälsomyndigheten försäkrat sig om att 
behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är 
tillfredsställande ur integritetssynpunkt samt behörigheten hos 
den som ska få direktåtkomst är begränsad till att endast gälla 
sådana uppgifter som denne har rätt att få ut enligt denna lag. 

E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till uppgifter i den 
nationella läkemedelslistan dokumenteras så att de kan kon-
trolleras. Myndigheten ska systematiskt och återkommande 
kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. 
Om direktåtkomst ges till spärrade uppgifter ska åtkomsten 
skyndsamt kontrolleras av myndigheten. 

Bedömning: E-hälsomyndigheten bör i sitt säkerhetsarbete 
samråda med berörda aktörer. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen: En förutsättning för 

att integritetskänsliga personuppgifter ska kunna behandlas i den 
nationella läkemedelslistan är att det finns ett godtagbart skydd 
mot obehörigt utnyttjande av uppgifterna. Det är viktigt att den 
registrerade kan känna trygghet i att det endast förekommer laglig 
behandling av uppgifterna i registret och att skyddet för den 
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personliga integriteten därmed upprätthålls. Ytterst riskerar den 
som genomför en otillåten sökning i registret att dömas för 
dataintrång enligt bestämmelserna i 4 kap. 9 c § brottsbalken. 

E-hälsomyndigheten blir personuppgiftsansvarig för ett nytt 
personregister som innefattar känsliga uppgifter om personers 
hälsa. Det ankommer på myndigheten att ha kunskap om och 
tillämpa gällande bestämmelser om personuppgiftsbehandling, t.ex. 
vilka principer som gäller för behandling av personuppgifter, vilka 
rättigheter den registrerade har, vad som gäller för överföring av 
personuppgifter till tredje land, vilka krav på dataskydd som gäller 
etc. Med anledningen av den kommande dataskyddsförordningen 
måste myndigheten tillse att dess organisation anpassas till de nya 
kraven som börjar gälla från den 25 maj 2018. Det är E-hälso-
myndigheten som har det yttersta ansvaret för att person-
uppgiftslagstiftningen följs vid behandling av uppgifterna i det nya 
registret. 

Ansvaret för säkerheten av uppgifterna i den nationella läke-
medelslistan åvilar således E-hälsomyndigheten. Det ankommer på 
den personuppgiftsansvarige att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
behandlas i registret och därmed åstadkomma en säkerhetsnivå som 
är lämplig med beaktande av hur känsliga uppgifterna är, vilka 
tekniska möjligheter som finns, de särskilda risker som finns med 
behandlingen av uppgifterna samt vad det skulle kosta att 
genomföra åtgärdena (jfr artikel 24 dataskyddsförordningen). 
Enligt artikel 25 dataskyddsförordningen ska den personuppgifts-
ansvarige genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att, i standardfallet, säkerställa att endast personuppgifter som 
är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen 
behandlas. Den skyldigheten gäller mängden insamlade person-
uppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och 
deras tillgänglighet. Datainspektionen har utfärdat allmänna råd om 
säkerhet för personuppgifter. I sammanhanget kan även Data-
inspektionens samrådsskrivelse om läkemedelsförteckningen (dnr 
719-2005) nämnas. 

E-hälsomyndigheten ska ta fram rutiner för tilldelning, 
dokumentation och kontroll av behörighet för de personalkate-
gorier inom myndigheten som kommer ifråga för åtkomst till upp-
gifter i registret. E-hälsomyndigheten bör i detta arbete samråda 
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med Datainspektionen. Åtkomsten till uppgifterna i registret ska 
vara begränsad till det som behövs för att den som arbetar på 
myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. E-hälso-
myndigheten ska se till att endast den på myndigheten som till-
delats en dokumenterad behörighet får ges direktåtkomst till regi-
stret. 

För den som inte arbetar på E-hälsomyndigheten och som 
kommer ifråga för direktåtkomst ska direktåtkomst till uppgifter i 
den nationella läkemedelslistan ges först sedan E-hälsomyndig-
heten försäkrat sig om att behörigheten hos den som ska få direkt-
åtkomst är begränsad till att endast gälla sådana uppgifter som 
denne har rätt att få ut enligt lagen om nationell läkemedelslista. E-
hälsomyndigheten bör ta fram rutiner för vilka krav som ska ställas 
på de aktörer som kommer ifråga för direktåtkomst för att 
myndigheten ska anse att den är försäkrad om att behörighet är 
begränsad på ett godtagbart sätt. Det ankommer på E-hälso-
myndigheten att säkerställa att risken för obehörig åtkomst och 
obefogad spridning minimeras. I detta arbete bör E-hälsomyndig-
heten samråda med Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

E-hälsomyndigheten ska vidare ta fram en säkerhetslösning som 
skyddar uppgifterna i registret mot otillåten behandling. E-hälso-
myndigheten bör ha en dialog med berörda aktörer vid fram-
tagandet av lösningen. I sitt säkerhetsarbete bör E-hälsomyndig-
heten beakta särskilt följande. Myndigheten bör identifiera vilka 
risker för obehörig användning som finns och vilka åtgärder som 
ska vidtas för att dessa risker ska minimeras eller om möjligt 
upphöra. Det ska exempelvis finnas en säker autentisering av den 
aktör som vill få direktåtkomst till registret. För att åtkomsten ska 
kunna kontrolleras bör det sparas loggar som visar så detaljerad 
information som behövs för att kunna utreda eventuell obehörig 
åtkomst eller annan behandling av uppgifterna i registret. E-hälso-
myndigheten ska systematiskt och återkommande kontrollera om 
någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. En särskild ordning 
för systematisk kontroll, t.ex. fler stickprovskontroller, ska gälla 
för de fall åtkomst ges utan att den registrerades samtycke kunnat 
inhämtas, dvs. i nödfall eller då den registrerade inte endast 
tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke. Det räcker inte med 
att göra kontroller endast i de fall där särskild misstanke om 
obehörigt intrång finns. Om direktåtkomst ges till spärrade 
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uppgifter ska åtkomsten skyndsamt kontrolleras av E-hälso-
myndigheten. 

För hälso-och sjukvården finns regler om behörighetstilldelning 
och åtkomstkontroll i 4 kap. 2 och 3 §§ och 6 kap. 7 § patient-
datalagen samt 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av person-
uppgifter i hälso- och sjukvården (som träder i kraft den 1 mars 
2017) och för öppenvårdsapoteken i 12 a och 12 b §§ apoteks-
datalagen. En förutsättning för att uppgifterna i den nationella 
läkemedelslistan ska kunna ha ett godtagbart integritetsskydd är att 
berörda aktörer uppfyller de krav som ställs på dem i befintlig 
lagstiftning avseende behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. 

E-hälsomyndigheten behöver även tillsammans med de aktörer 
som kommer ifråga för direktåtkomst utarbeta rutiner för han-
tering av samtycke och återkallelse av samtycke samt spärrning av 
uppgifter och återkallelse av sådan spärrning. Det ankommer på E-
hälsomyndigheten att det finns förutsättningar för att patienten ska 
ges tillräckligt med information om samtycke och möjlighet till 
spärrning. För detta fordras att E-hälsomyndigheten ser till att 
hälso- och sjukvården samt öppenvårdsapoteken är införstådda 
med vilka krav som ställs för att ett samtycke ska föreligga. 

Det är av särskild vikt att patienter med skyddade personupp-
gifter ska kunna hanteras i det nya registret. Skyddade person-
uppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de 
olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och 
fingerade personuppgifter. I slutet av september 2015 hade 14 503 
personer sekretessmarkering eller kvarskrivning. Motsvarande 
siffra för år 2014 var 13 109, och för år 2013 var siffran 12 153 (se 
SOU 2016:41, s. 298). Det är av stor vikt att dessa uppgifter 
hanteras på rätt sätt eftersom ett röjande kan få mycket allvarliga 
konsekvenser för dessa personer. Således måste E-hälsomyndig-
heten samt de aktörer som bereds direktåtkomst till registret, dvs. 
hälso- och sjukvården samt öppenvårdsapoteken, ha en godtagbar 
säkerhetshantering av skyddade personuppgifter. 
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10 Utvecklingen av den nationella 
läkemedelslistan framöver 

Förslaget om införandet av en nationell läkemedelslista avser som 
har nämnts receptförskrivna läkemedel, inklusive läkemedelsnära 
varor som förskrivs på hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning. I 
gruppen receptförskrivna läkemedel ingår receptbelagda läkemedel 
samt receptfria läkemedel som ordinatören har valt att förskriva på 
recept. Även licensläkemedel och extemporeläkemedel ingår. 

Enligt det förslag som lagts fram i kapitel 9 kommer all infor-
mation om elektroniska förskrivningar att föras in i registret. 
Förskrivningar som har gjorts på papper, via telefon eller fax syns 
däremot inte. När läkemedel väl har expedierats kommer uppgifter 
om samtliga läkemedel och läkemedelsnära varor att finnas med, 
oavsett förskrivningssätt. Idag är andelen icke-elektroniska 
förskrivningar förhållandevis liten i Sverige, men när det gäller 
utvecklingen av registret framöver bör ambitionen ändå vara att 
komplettera registret så att andelen aktuella förskrivningar i det 
närmaste blir lika hög som andelen expedierade läkemedel. Ett mål 
är också att få med information om läkemedel som förskrivs i 
Sverige, men som hämtas ut i något annat EU-land, allt för att göra 
registret så heltäckande som möjligt. I detta kapitel beskrivs 
pågående initiativ inom dessa områden. 

Förutsättningarna för patientsäkerheten i läkemedelsprocessen 
kan bli ännu bättre om hälso- och sjukvårdspersonal och patienten 
också får åtkomst till andra informationsmängder om patientens 
läkemedelsanvändning, t.ex. uppgifter om rekvisitionsläkemedel 
som ordineras i öppenvården. Som nämndes i kapitel 8 kommer 
den nationella läkemedelslistan och sammanhållen journalföring 
under överskådlig framtid att komplettera varandra. Även om det 
slutliga målet bör vara att samtliga uppgifter blir tillgängliga i ett 
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och samma gränssnitt är det sannolikt enklare att i ett första steg 
aggregera viss information inom ramen för sammanhållen 
journalföring och annan information genom en vidareutveckling av 
den nationella läkemedelslistan. Den kartläggning som presenteras i 
detta kapitel av vilka typer av information det handlar om samt på 
vilket sätt dessa uppgifter skulle kunna öka patientsäkerheten kan 
utgöra ett underlag för aktörer som kommer att vara engagerade i 
dessa frågor framöver. 

10.1 Komplettering av registret avseende 
receptförskrivna läkemedel 

10.1.1 Elektronisk förskrivning som huvudregel 

Vikten av att den nationella läkemedelslistan ska innehålla korrekta 
och fullständiga uppgifter för varje informationsmängd som ingår 
har diskuterats på flera ställen i denna promemoria. I avsnitt 9.7 
redogörs bl.a. för att registrering uppgifter i registret, med 
undantag för uppgifter om dosdispenserade läkemedel och full-
makter, är nödvändig bl.a. för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse och att patientens samtycke därför inte ska krävas för att 
föra in uppgifter i registret. I avsnitt 9.3 redovisas för det krav som 
ska ställas på att den som bedriver verksamhet inom hälso- och 
sjukvården ska ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få 
direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan. Vid 
en förskrivning ska de uppgifter som anges i lagen om nationell 
läkemedelslista lämnas till registret. 

Ett sätt att öka sannolikheten att den nationella läkemedelslistan 
blir så fullständig som möjligt när det gäller aktuella förskrivningar 
är förslaget i avsnitt 9.7.5 om att inte tillåta omvandling av elek-
troniska recept till pappersrecept. Detta förslag påverkar dock inte 
antalet recept som förskrivs från början på papper alt. via fax eller 
telefon. Av de ungefär 6,5 miljoner expeditioner som görs varje 
månad (dosrecept exkluderat) är den genomsnittliga andelen 
expeditioner från pappersrecept drygt 2 procent på årsbasis över en 
12-månadersperiod. De flesta förskrivare som är verksamma i den 
offentligt finansierade vården har möjlighet att förskriva e-recept 
via förskrivarstöd i journalsystemet. För förskrivare som inte har 
tillgång till en läkemedelsmodul, t.ex. privatläkare, finns en möjlig-
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het att använda ett så kallat elektroniskt receptblock på nätet, ofta 
med tillhörande beslutsstöd. Men trots det förskrivs fortfarande 
cirka 130 000 recept per månad på papper. 

Ökad patientsäkerhet med elektronisk förskrivning  

Den som förskriver elektroniskt har i regel tillgång till mer in-
formation om patientens tidigare läkemedelsbehandling än den 
som förskriver på papper. Möjligheten att förskriva elektroniskt 
medför oftast också möjligheten att använda digitala beslutsstöd, 
vilket gör att det beslutsunderlag som ligger till grund för en 
läkemedelsordination kan bli bättre. Ytterligare en fördel med 
elektronisk förskrivning är att risken för att vissa typer av 
läkemedel hämtas ut på felaktiga grunder minskar. Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) konstaterar i en rapport från 2014 att 
överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel utgör en allvarlig 
patientsäkerhetsrisk och att det är en vanlig orsak till vårdskador1. 
Som nämndes i kapitel 6 är manipulering av recept och oegentlig 
förskrivning av narkotiska läkemedel ofta förknippad med använd-
ning av pappers-, telefon- eller telefaxrecept. Att få sitt recept på 
papper gör det t.ex. lättare för en person att ta ut en större mängd 
läkemedel än vad som är befogat utifrån patientens eventuella 
sjukdomstillstånd samt vad som är tillåtet enligt förmånsreglerna. 
Läkemedlen kan då hämtas ut utan att apotekspersonal har möjlig-
het att upptäcka detta eller utan att personalen har en möjlighet att 
agera. I samband med IVO:s tillsyn på öppenvårdsapotek har det 
också påträffats fall där receptbelagda läkemedel har expedierats av 
en farmaceut utan att det fanns ett korrekt underlag. 

Uppdrag att utreda elektronisk förskrivning som huvudregel 

År 2014 fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att till-
sammans med Socialstyrelsen utreda möjligheter att minska 
alternativt helt upphöra med förskrivningen av narkotiska läke-
medel via särskilda receptblanketter. Läkemedelsverket och Social-
                                                                                                                                                          
1 IVO (2014), Överförskrivning – Rapport 2: Tillsyn av apotek – apotekspersonalens skyldighet 
att anmäla misstänkta överförskrivare, 2014-15. 
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styrelsen föreslog i sin slutrapport ”Minskad användning av sär-
skilda receptblanketter” att elektronisk förskrivning av särskilda 
läkemedel bör införas som huvudregel så snart samtliga förskrivare, 
även de som inte arbetar åt ett landsting eller en annan vårdgivare, 
har tillgång till elektroniskt förskrivarstöd. Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen ansåg vidare att undantagsbestämmelser behövdes, 
dels för att strömavbrott och andra IT-relaterade problem måste 
kunna pareras, dels för att det i vissa situationer är nödvändigt med 
ett annat förskrivningsätt än elektroniskt. Myndigheterna föreslår i 
rapporten begreppen ”undantagsvis” och ”brådskande fall” som 
exempelvis ska innefatta situationer som strömavbrott eller drift-
stopp i system som omöjliggör elektronisk förskrivning samt situa-
tioner då patienten har skyddade personuppgifter eller ett akut 
behov av ett visst läkemedel. 

I och med att förslagen i ovanstående rapport endast tog sikte 
på förskrivningen av särskilda läkemedel och inte samtliga läke-
medel ansåg regeringen att det behövdes en förnyad och hel-
täckande bedömning av vilka situationer som kan anses vara 
befogade för att avstå från elektronisk förskrivning. Utöver de 
situationer som nämndes i myndigheternas rapport ansåg rege-
ringen att det även borde utredas om det finns fall då det av 
medicinska skäl eller andra beaktansvärda skäl inte är möjligt att 
förskriva elektroniskt, t.ex. förskrivning av preventivmedel. 

Regeringen gav mot denna bakgrund i oktober 2016 Läke-
medelsverket i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen utreda 
och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att 
införa elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga 
humanläkemedel som hämtas ut mot recept på öppenvårdsapotek. I 
uppdraget ingår särskilt att definiera vid vilka situationer det ska 
vara tillåtet med andra förskrivningssätt än elektroniskt, dvs. 
pappers-, telefon- eller telefaxrecept. I uppdraget ingår även att 
utreda och komma med förslag på lämplig tillsyn vad gäller efter-
levnaden av elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga 
läkemedel som hämtas ut på öppenvårdsapotek mot recept. En 
sådan tillsyn kan med fördel kopplas till apotekspersonalens anmäl-
ningsskyldighet till IVO om på skäliga grunder kan misstänkas att 
en förskrivning av särskilda läkemedel är i strid med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Uppdraget ska rapporteras till Socialdeparte-
mentet senast den 15 december 2017. 
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10.1.2 Expedieringar utomlands av förskrivningar i Sverige 

EU-kommissionen bedriver sedan ett antal år ett aktivt arbete 
inom e-hälsoområdet i samverkan med medlemsstaterna. Arbetet 
utgår ifrån patientrörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU från den 9 mars 2011) som fastställer 
att om patienter ska kunna få vård i olika EU-länder så behöver 
relevant information kunna bytas ut mellan länderna. Inom patient-
rörlighetsdirektivet fastställs att ett nätverk som kopplar ihop 
nationella myndigheter som är ansvariga för e-hälsa borde utses 
med uppdrag att bl.a. stödja medlemsstaterna vid utarbetande av 
gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för att 
underlätta överförbara uppgifter i gränsöverskridande vård. Detta 
nätverk, benämnt eHealth Network, etablerades under 2011 och 
Socialdepartementet medverkar i nätverket för Sveriges räkning. 

Som komplement till patientrörlighetsdirektivet finns även en e-
hälsohandlingsplan som EU-kommissionen arbetat fram för 
perioden 2015–2018. Planen omfattar framtagandet av riktlinjer på 
ett flertal olika områden inom e-hälsa, bl.a. patientöversikter, e-
recept samt ett ramverk för teknisk, semantisk, legal och organisa-
torisk interoperabilitet. I nuläget finns ingen skyldighet för ut-
ländska apotek att ”anmäla” genomförda expedieringar till svenska 
apotek. I december 2013 gav regeringen E-hälsomyndigheten i 
uppdrag att till och med den 30 juni 2014 vara nationell kontakt-
punkt för EU-projektet epSOS (Smart Open Services for European 
Patients), som syftar till att öka patientrörligheten inom den 
Europeiska Unionen genom bl.a. e-receptutbyte mellan länder. Ett 
pilotprojekt förutsätter att utländska förskrivare och farmaceuter 
ges direktåtkomst till bl.a. e-recept och läkemedelsförteckningen. 
Dagens svenska lagstiftning förhindrar ett sådant deltagande. De 
svenska legaldefinitionerna av begreppen ”förskrivare”, ”öppen-
vårdsapotek” och ”farmaceut” avser dessutom endast förskrivare 
och farmaceuter med en svensk legitimation respektive apotek med 
en svensk licens. Sveriges deltagande i projektet förutsätter med 
andra ord lagändringar. 

 Av ovan nämnda skäl och på grund av att det finns andra 
frågetecken kring det praktiska genomförandet av projektet finns 
inte i uppgifter om i Sverige förskrivna och i EU expedierade recept 
med i det förslag som presenterats i denna promemoria. Men när 
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informationen väl blir tillgänglig bör övervägas om den kan 
komplettera registret för att det ska vara fullständigt även för 
patienter som rör sig över gränserna och hämtar ut sina läkemedel i 
andra länder. 

10.2 Eventuell komplettering av registret med andra 
läkemedel 

Som konstaterats tidigare i denna promemoria kan den personliga 
integriteten i ett personregister värnas på ett bättre sätt om upp-
gifterna är strukturerade och fördefinierade jämfört med när de är 
ostrukturerade eller i fritextformat. Fritext ska helst inte alls 
förekomma och om det inte finns någon annan möjlighet begränsas 
så mycket det går. Samtliga informationsmängder som diskuteras i 
detta och nästa avsnitt har som gemensam nämnare att de 
potentiellt kan bidra till en ytterligare ökning av patientsäkerheten 
om de skulle presenteras i samma gränssnitt som den information 
som ska ingå enligt förslaget i kapitel 9 eller på annat sätt kan göras 
åtkomliga. I dagens läge finns dock inte förutsättningar för att föra 
in sådana uppgifter i strukturerad form samt på ett sätt som gör att 
de kan betraktas som korrekta och fullständiga. 

10.2.1 Rekvisitionsläkemedel 

Ett viktigt skäl till att ta fram en nationell läkemedelslista är att 
möjligöra för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt 
att ta ställning till patientens samlade läkemedelsbehandling, bl.a. 
för att kunna bedöma risken för läkemedelsinteraktioner. Recept-
förskrivna läkemedel interagerar inte endast med varandra utan 
samma typ av problem kan uppstå när patienten får läkemedel som 
tillhandahålls och administreras av hälso- och sjukvårdspersonal vid 
sidan om receptförskrivna läkemedel. Just rekvisitionsläkemedel är 
ofta mycket potenta och det kan därför argumenteras för att de bör 
finnas i samma källa eller i alla fall tillgängliggöras på ett sätt som 
gör att de kan ingå i interaktionskontroller och andra former av 
beslutsstöd. 
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Rekvisitionsläkemedel i öppenvården 

Rekvisitionsläkemedel kan ordineras både i öppen- och sluten-
vården. Det är vanligt att patienter behöver ta sig till öppenvårds-
mottagningar på sjukhus eller i primärvården för att få läkemedel 
ett läkemedel administrerat som kräver att hälso- och sjukvårds-
personal är involverad, t.ex. genom injektioner. Dessa läkemedel 
ska tillhandahållas och administreras av hälso- och sjukvårds-
personal. Om läkemedlen hade funnits i en beredningsform som 
passar egenvård, t.ex. tabletter, orala lösningar eller subkutana 
injektioner, hade patienten med stor sannolikhet fått läkemedlen 
förskrivna på recept eftersom det i så fall hade varit mer ända-
målsenligt. Inom vissa terapiområden kan patienter stå länge på 
receptförskrivna läkemedel för att sedan behöva gå över till en 
beredningsform som krävs att hälso- och sjukvårdspersonal 
involveras. Samtidigt blir det allt vanligare att rekvisitionsläkemedel 
som förlorar sina patent introduceras i en ny, patentbelagd, 
beredningsform som möjliggör receptförskrivning för patienter 
som tidigare var tvungna att besöka en mottagning. 

Bland patienter med cancer, multipel skleros, reumatoid artrit 
och en rad andra sjukdomar är det förhållandevis vanligt att recept-
förskrivna och rekvisitionsläkemedel ingår i en och samma läke-
medelsbehandling. Som framgår av en analys som myndigheten för 
vårdanalys presenterade 2014 har dessa patienter ofta olika vård-
givare och behöver de i regel konsumera vård på olika vårdnivåer, 
vilket minskar sannolikheten att hälso- och sjukvårdspersonal får 
hela bilden i patientjournalen2. Av den totala gruppen rekvisitions-
läkemedel är det framför allt två subgrupper som kan vara 
angelägna att skapa åtkomst till, förutsatt att de kan struktureras på 
ett tillfredsställande sätt: 1. rekvisitionsläkemedel i öppenvården 
som har effekt över långt tid och därmed en utdragen interaktions-
risk och 2. rekvisitionsläkemedel i öppenvården som ingår i samma 
substansgrupper som motsvarande receptförskrivna läkemedel och 
där det kan bero på lokala terapitraditioner eller – om läkemedlen 
är medicinsk likvärdiga – upphandlingsrelaterade skäl vilket läke-
medel som patienten i slutändan får ordinerat. 

                                                                                                                                                          
2 Myndigheten för vårdanalys (2014), VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer 
med kronisk sjukdom. 
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Att ovan nämnda rekvisitionsläkemedel inte finns med som 
föreslagen informationsmängd i denna promemoria beror på att 
dessa uppgifter är betydligt svårare att aggregera och föras över i ett 
fast och strukturerat format än receptförskrivna läkemedel. Här 
behövs därför mer utredning om hur detta skulle göras och vad 
som är en rimlig ambitionsnivå. Det är kanske så att informationen 
kan begränsas till ett fåtal uppgifter (t.ex. vilket läkemedel 
patienten har fått ordinerat, av vilken orsak och under hur lång tid) 
för att ge den avsedda patientsäkerhetsvinsten. Om det bedöms 
finnas förutsättningar att lägga till information i den nationella 
läkemedelslistan, oavsett vilket eller vilka ändamål uppgifterna i så 
fall kan kopplas till, bör det ha säkerställts att den enskildes behov 
av integritetsskydd fortsättningsvis kan tillgodoses. 

Arbetet med att hitta principer för strukturering av uppgifter 
om ordinerade rekvisitionsläkemedel pågår på SKL i ett projekt 
som ingår i den nationella läkemedelsstrategin och som går under 
benämningen ”Struktur för dokumentation och uppföljning.” 
Intressant i sammanhanget är också Ineras pågående utredning 
angående hur den s.k. tjänsteplattformen kan användas för att 
samla och dela uppgifter om bl.a. rekvisitionsläkemedel inom 
ramen för sammanhållen journalföring (se även avsnitt 8.4.1). Om 
uppgifterna skulle hålla rätt kvalitet finns en möjlighet för anslutna 
aktörer i hälso- och sjukvården att kombinera uppgifter om recept-
förskrivna läkemedel från den nationella läkemedelslistan och 
uppgifter om rekvisitionsläkemedel från en samlad vårdkälla i 
Ineras gränssnitt. 

Rekvisitionsläkemedel i slutenvården 

Patienter som får slutenvård har till skillnad från patienter i öppen-
vården en enda vårdgivare som ansvarar för hela deras samlade 
läkemedelsanvändning under slutenvårdsepisoden. Det är med 
anledning av detta ansvarstagande och för patientens bästa mycket 
viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal i slutenvården kartlägger av 
en patients samtliga läkemedel i samband med inskrivningen. Detta 
är en arbetsuppgift som i dagens läge kan ta mycket lång tid. Då 
rekvisitionsläkemedel som administreras i samband med sluten-
vårdsvistelser ofta är komplexa och ändras frekvent är de ännu 
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svårare att strukturera än rekvisitionsläkemedel i öppenvården. 
Dessutom är det egentligen endast den aktuella vårdgivaren som 
behöver ha åtkomst till informationen under slutenvårdsepisoden. 
Däremot är det viktigt att en patients läkemedelslista är uppdaterad 
när patienten skrivs ut eftersom det blir först är då som samtliga 
potentiella vårdgivare eller öppenvårdsapotek som patienten kan 
besöka framöver behöver kunna få åtkomst igen till korrekta och 
fullständiga uppgifter som visar patientens läkemedelsbehandling 
vid just detta tillfälle. 

Den lösning som har valts i Danmark är att låsa Fælles medicin-
kort när patienten blir inskriven och låsa upp läkemedelslistan, i 
uppdaterad form, när patienten blir utskriven. Utifrån dagens 
förutsättningar ter sig denna lösning vara intressant för Sverige 
också. 

10.2.2 Vacciner 

Vaccinationer ska journalföras enligt patientdatalagen och Social-
styrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och 
journalföring i hälso- och sjukvården. Idag finns förutom de upp-
gifter som är dokumenterade i enskilda patientjournaler tre källor 
för vaccinationer: 

 
1. Information om receptförskrivna vacciner finns i recept-

depån human i receptregistret. 
2. I det nationella vaccinationsregistret finns uppgifter om 

vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet 
för barn. 

3. Vaccinationsregistret Svevac är ett mer generellt register som 
är framtagen för att samla ordinerade vaccinationer. 

 
Det sistnämnda registret, Svevac, har utvecklats av Folkhälso-
myndigheten, men förvaltas nu av Inera. Syftet med Svevac är att 
samla ordinerade vaccinationer inom ramen för sammanhållen 
journalföring. För att läkare, annan vårdpersonal eller Folkhälso-
myndigheten ska få åtkomst till uppgifter ur Svevac krävs 
patientens samtycke. Anslutning till Svevac sker via tjänsteplatt-
formen och är frivillig, till skillnad från det nationella vaccina-
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tionsregistret på Folkhälsomyndigheten som alla måste registrera i. 
För att undvika dubbelregistrering av vaccinationer till barn kan de 
vårdgivare som är anslutna till Svevac få sina vaccinationer auto-
matiskt överförda till det nationella vaccinationsregistret. 

Det kan i framtiden bli aktuellt att utreda huruvida Svevac har 
potentialen att inom överskådlig tid bli ett heltäckande register 
som samtliga vårdgivare inom ramen för sammanhållen journal-
föring eller om den nationella läkemedelslistan på sikt skulle vara 
en mer praktisk eller naturlig hemvist för vacciner. 

10.3 Övriga informationsmängder 

10.3.1 Uppmärksamhets- eller varningsinformation från 
vården 

Det finns en stor efterfråga i vården när det gäller åtkomst till s.k. 
varnings- och uppmärksamhetsinformation, t.ex. om allergier och 
överkänsligheter. Exempel på varnings- eller uppmärksamhets-
information som har direkt betydelse för beslut om patientens 
läkemedelsbehandling är uppgifter om njur- och leverfunktion, 
patientens vikt eller BMI samt farmakogenetisk information. Om 
det i samband med en satsning på fördjupad sammanhållen journal-
föring eller en eventuell utvidgning av den nationella läkemedels-
listan blir aktuellt att ta ställning till ett tillägg av uppmärksamhets- 
och varningsinformation behöver det finnas svar på frågan om 
exakt vilka uppgifter som lämpar sig för att delas, hur de är struk-
turerade samt vem som ansvarar för att de är korrekta och upp-
daterade. 

10.3.2 Uppmärksamhets- eller varningsinformation från 
apotek 

Bl.a. apoteksmarknadsutredningen och apoteksorganisationer har 
påpekat behovet av en informationskanal som gör det möjligt att 
utbyta information mellan öppenvårdsfarmaceuter och ordinatörer. 
Utifrån de förutsättningar som gäller för ett personregister skulle 
det främst vara aktuellt med allmänna allmänt hållna uppgifter som 
är av intresse för samtliga framtida ordinatörer och som inte rör 
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specifik information till en enskilda ordinatör. Ett exempel på en 
sådan lämplig uppgift som kan kommuniceras är att en patient inte 
klarar av att öppna en viss typ av förpackning eller har svårt att 
svälja tabletter eller kapslar av en viss storlek. Innan det blir 
aktuellt att bedöma om sådan information kan läggas till i registret 
behöver säkerställas att den inte bygger på fritext, som kan inne-
hålla känsliga uppgifter. Det krävs en grundlig behovsanalys av bl.a. 
vilka uppgifter som är lämpliga att ingå i den nationella läke-
medelslistan och vilka alternativ som finns för direkt kommunika-
tion mellan farmaceuter och ordinatörer i samband med aktuella 
förskrivningar. 

10.3.3 Övriga uppgifter 

Önskemål från framför allt hälso- och sjukvårdspersonal finns 
också när det gäller åtkomst till uppgifter om genomförda för-
djupade läkemedelsgenomgångar, inkl. var och när dessa har skett. 
Även kunskap om vilka receptfria läkemedel eller typer av kosttill-
skott en patient använder kan – om patienten vill dela med sig 
sådana uppgifter – vara relevant i samband med ställningstaganden 
om en patients läkemedelsbehandling. Angelägenhetsgraden av att 
utreda hur dessa informationsmängder på längre sikt kan göras åt-
komliga bedöms dock vara mindre än flera av de andra informa-
tionsmängder som nämnts i detta kapitel. 

10.4 Generisk förskrivning 

Möjligheten att kunna förskriva generiskt, som ett första steg inom 
utbytesgrupper, är ingen försutsättning för att en kommande 
nationell läkemedelslista ska fungera. Frågan har därför inte särskilt 
tagits upp i denna promemoria. Däremot skulle generisk förskriv-
ning kunna leda till bättre logik i ordinationsprocessen och sanno-
likt ytterligare bidra till öka patientsäkerheten. Mot bakgrund av 
att en rad system på vård- och apotekssidan behöver anpassas för 
att möjliggöra en nationell läkemedelslista bör undersökas om 
anpassningen av dessa system kan ske på ett sådant sätt att tekniska 
förutsättningar finns på plats för att eventuellt längre fram i tiden 
kunna införa generisk förskrivning. 
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11 Kostnader, konsekvenser och 
ikraftträdande 

11.1 Övergripande behov av tekniskt 
utvecklingsarbete 

Införandet av en nationell läkemedelslista och tillhörande juste-
ringar i dagens läkemedelsprocess kräver tekniska förändringar i en 
rad system hos E-hälsomyndigheten, aktörer inom hälso- och sjuk-
vården och apoteksaktörer. Bilden på nästa sida visar var i läke-
medelsprocessen dessa förändringar behövs och vilka aktörer som 
är involverade. Syftet med förändringarna är dels att säkerställa att 
den nationella läkemedelslistan ska kunna vara ett informationsnav 
i läkemedelsprocessen, dels att samtliga aktörer ska kunna uppleva 
optimal nytta när de använder den nationella läkemedelslistan 
utifrån deras respektive roller och behov av information. Det 
handlar om tekniska förändringar inom följande fem områden: 

Område 1: Strukturerad och standardiserad dokumentation 

Tillhandahållande av tjänster som stödjer dokumentation av struk-
turerad och standardiserad läkemedelsinformation i patientjour-
nalen. 

Berörd aktör: främst E-hälsomyndigheten 

Anpassning av läkemedelsmoduler i hälso- och sjukvårdens vård-
system (samt förskrivningsverktyg som elektroniska receptblock 
på nätet) till de nya kraven på strukturerad dokumentation och 
användning av standardiserade källor.  

Berörda aktörer: främst beställare av hälso- och sjukvårdens vård-
system samt leverantörer och ägare av s.k. förskrivningsverktyg 
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Figur 1: Identifierade behov av tekniska förändringar 
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Område 2: Informationsöverföring 
 
Tillhandahållande av en specifikation för anslutning av vårdens 
system (2a) och apotekens system (2b) till den nationella läke-
medelslistan. Anslutningen ska göra det möjligt att producera och 
konsumera information (dvs. från de olika systemen in i registret 
och tillbaka). 

Berörd aktör: främst E-hälsomyndigheten 
 
Anpassning av läkemedelsmoduler i hälso- och sjukvårdens system 
och förskrivningsverktyg som receptblocken på nätet (2a) samt 
apotekssystemen (2b) enligt E-hälsomyndighetens specifikation 
för överföring av information till den nationella läkemedelslistan. 

Berörda aktörer: främst beställare av patientjournaler, leverantörer 
och ägare av förskrivningsverktyg samt leverantörer av apotekssystem 

Område 3: Skapandet av det nya registret 

Skapandet av ett nytt register som ska gå under benämningen 
nationell läkemedelslista. Registret ska innehålla information som 
idag finns i receptregistret och läkemedelsförteckningen (d.v.s. de 
register som E-hälsomyndigheten tillhandahåller med stöd av 
receptregisterlagen och lagen om läkemedelsförteckning), med 
tillägg av funktionalitet som tillgodoser nya krav och behov. 
Åtkomsten till information i den nationella läkemedelslistan ska 
göras enligt en specifikation som tillgängliggör tjänsterna till alla 
typer av behöriga aktörer. 

Berörd aktör: E-hälsomyndigheten 
 
Alla expedieringsunderlag (som kan likställas vid dagens recept) 
som skapas kommer att föras in enligt en nationellt gemensam 
struktur i den nationella läkemedelslistan. Informationen kommer 
främst från patientjournaler och förskrivarverktyg. 

Berörd aktör: E-hälsomyndigheten 
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Område 4: Tillgängliggörande av uppgifter 

Utveckling av tjänster som innebär att uppgifterna kan göras 
tillgängliga i ett format som möjliggör fullständig spårbarhet och 
som tjänar de olika aktörernas behov, t.ex. lokal lagring. 

Berörd aktör: E-hälsomyndigheten 

Område 5: Utveckling av funktionalitet hos mottagare 

Tillhandahållande av funktionalitet för exempelvis beslutsstöd hos 
behöriga aktörer inom hälso- och sjukvården som har åtkomst till 
den nationella läkemedelslistan. Vid behov ska det också vara 
möjligt att på ett enkelt sätt dokumentera uppgifter som ligger till 
grund för medicinska ställningstaganden eller uppdatera lokala 
läkemedelslistor. 

Berörda aktörer: främst beställare av hälso- och sjukvårdens system 

11.2 E-hälsomyndigheten 

Förslaget om införandet av en nationell läkemedelslista bygger till 
stor del på att ett nytt personregister skapas, den nationella läke-
medelslistan. Registret ersätter två befintliga register som idag 
förvaltas av E-hälsomyndigheten, receptregistret och läkemedels-
förteckningen, och ska till en början innehålla uppgifter om recept-
förskrivna läkemedel samt läkemedelsnära varor som förskrivs på 
hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning. Det är av stor vikt att 
registret konstrueras för att nya informationsmängder enkelt ska 
kunna läggas till om tekniska och juridiska förutsättningar för detta 
skulle finnas på plats längre fram i tiden. 

E-hälsomyndighetens roll blir att tillhandahålla tjänster som 
stödjer dokumentation av strukturerad och standardiserad läke-
medelsinformation (förändringsområde 1), utveckla nya sätt att 
föra över information mellan vården och apotek via den nationella 
läkemedelslistan (förändringsområde 2), ta fram själva registret 
(förändringsområde 3) samt utveckling av tjänster som innebär att 
uppgifterna kan göras tillgängliga i ett format som tjänar de 
behöriga aktörernas behov (förändringsområde 4). Som nämndes i 
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kapitel 9 baseras dagens överföringssätt på tekniska lösningar som 
är föråldrade. Det skulle därför vara svårt att anpassa dem till de 
krav som införandet av en nationell läkemedelslista medför och i 
förlängningen leda till allt högre förvaltningskostnader och 
ineffektiva arbetssätt. Redan idag finns begränsningar i möjligheten 
att föra över information. Detta är skälet till att uppgift om ordina-
tionsorsak inte kan läggas till i receptregistret även om den 
nationella källan för ordinationsorsak hade tagits i bruk. 

Vad gäller förändringsområde 1–4 har E-hälsomyndigheten 
fattat ett inriktningsbeslut om att gå över till en ny plattform för 
myndighetens register och tjänster. Övergången innebär att infor-
mationsflödet från ordination av läkemedel till expediering av 
recept kan göras avsevärt mer ändamålsenlig, flexibel och skalbar än 
vad som är möjligt idag. Den tekniska lösning som ska utvecklas 
bygger på att ett informationslager skapas med ett antal tillhörande 
användar- och tjänstegränssnitt. Plattformen ska göra det möjligt 
att på ett enkelt sätt lägga till och dra ifrån fält i informationslagret. 

En viktig del av förslaget är att skapa en behörighetsstruktur 
som anger vilka aktörer som kan få tillgång till den information 
som lagras i den nationella läkemedelslistan. Åtkomsten styrs av 
vem personen ifråga är, vilken information han eller hon ska ha 
tillgång till samt för vilket ändamål. Åtkomsten kommer i vissa fall 
att kräva patientens samtycke. Däremot kommer de uppgifter som 
nämns i lagen alltid att kunna föras in i registret. Det ska också 
finnas en möjlighet att makulera eller spärra recept som utfärdats 
av ordinatörer som arbetar i andra vårdsystem. Huruvida denna 
funktionalitet ska kunna användas även för att makulera recept från 
ordinatörer som arbetar i andra journalsystem behöver dock 
utredas färdigt (se även avsnitt 9.3). 

I samband med att en ny plattform etableras kommer det att 
skapas ett nytt tjänstelager som underlättar en oberoende livscykel-
hantering för berörda aktörer utifrån olika krav- och behovsbilder. 
De tjänster som skapas ska vara dynamiska och ha den prestanda 
som krävs för att stötta arbetsprocessen. Anslutningen till E-
hälsomyndighetens it-tjänster kommer att ses över för att under-
lätta godkännandeprocessen samt för att alla typer av behöriga 
aktörer ska kunna ansluta sig på ett smidigt sätt. Därför kommer 
det att finnas releasecykler som är anpassade i tjänstesegment så att 
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det kan finnas olika kravbilder i lösningen och möjligheten att göra 
förändringar i olika takt. 

11.2.1 Kostnader för E-hälsomyndigheten 

E-hälsomyndigheten kommer i en fördjupad förstudie att identi-
fiera mer konkret vilka delar av plattformen som ska finansieras av 
aktörer som använder den nationella läkemedelslistan och vilka 
delar som ska finansieras på annat sätt. Ambitionen är att även 
beskriva de olika nyttor som den nationella läkemedelslistan 
förväntas bidra till. Utredningen kommer bland annat att ha som 
mål att fastställa vilken användning av de kommande tjänsterna 
som går att härleda till vilka aktörer, även om informationslagret 
kommer att vara gemensamt för alla intressenter. Andra viktiga 
faktorer som E-hälsomyndigheten kommer att ta hänsyn till är 
prestanda och användbarhet, då dessa är avgörande för hur 
effektiva tjänsterna kan bli och möjliggöra uppfyllande av bl.a. 
författningskrav. 

Direkta kostnader i samband att framtagningen av en nationell 
läkemedelslista 

E-hälsomyndigheten har gjort en första uppskattning av kost-
naderna för framtagningen av en ny plattform inklusive de tjänster 
som är kopplade till den nationella läkemedelslistan. När det gäller 
ovan nämnda tekniska förändringar identifieras tre huvudaktivi-
teter: 1. förstudie, 2. utveckling och införande samt 3. drift, förvalt-
ning och avveckling av gamla system. Den uppskattade totalkost-
naden för framtagning och byggande av en ny plattform uppgår till 
omkring 400–500 miljoner kronor. Av detta belopp bedöms 
preliminärt att den största delen går att härleda till tjänster som bör 
utvecklas för att möjliggöra den nationella läkemedelslistan. 
Resterande belopp är kopplat till andra tjänster som behöver 
moderniseras för att kunna erbjuda bättre funktionalitet till en 
lägre förvaltningskostnad. E-hälsomyndigheten signalerar att ett 
teknikbyte hade varit nödvändigt även utan införande av en 
nationell läkemedelslista, men att den kan vara en katalysator i 
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processen. Den planerade förstudien kommer att specificera 
beloppen samt hur de kan kopplas till olika tjänster. 

Den beräkning som E-hälsomyndigheten har gjort baseras på 
erfarenheter av tidigare projekt med inriktning på framtagning av 
nya register samt utveckling och införande av Fælles medicinkort i 
Danmark. Enligt en rapport från Healthcare Denmark, som bygger 
på en utvärdering som den danska riksrevisionen gjorde år 2014, 
var totalkostnaden för den danska staten 134 miljoner danska 
kronor1. Räknat i svenska kronor är beloppet ungefär 175 miljoner 
kronor. Utgångsläget i Sverige är mer komplext och utmaningarna 
större när det gäller modernisering av en teknisk lösning. E-hälso-
myndigheten räknar med att det under åtminstone en treårsperiod 
behöver finnas parallella system för att förenkla förskrivning och 
expediering av läkemedel, både för de som har anpassat sina system 
och för de som inte har det. 

Kostnader för förvaltning 

Den årliga förvaltningskostnaden för den danska staten när det 
gäller Fælles medicinkort uppgår till 32 miljoner danska kronor. 
Beloppet kan användas som en preliminär uppskattning av de 
svenska förvaltningskostnaderna för E-hälsomyndigheten. 

11.2.2 Möjliga besparingar för E-hälsomyndigheten 

Investeringen i en ny plattform är inte endast förknippad med 
kostnader utan kommer även att generera besparingar, både för E-
hälsomyndigheten och för exempelvis apoteksaktörer. För dem 
kommer den nationella läkemedelslistan att innebära att tjänsterna 
kan användas på ett avsevärt smidigare sätt än idag. E-hälso-
myndigheten lyfter fram följande sannolika besparingar: 1.  lägre 
förvaltningskostnader framöver, 2. lägre utvecklingskostnader 
avseende nya förändringar som kan behöva göras framöver samt 3. 
minskat konsultberoende, vilket frigör fler resurser för bättre 
utnyttjande av befintlig personal. 
                                                                                                                                                          
1 Healtcare Denmark (2015), Opgørelse af estimat på FMK-programmets samlede omkostninger 
og gewinster. 
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11.2.3 Övriga vinster i samband med statliga åtaganden 

De senaste tio åren har omfattande belopp satsats på projekt som 
syftat till att utveckla en samlad källa för patientens läkemedels-
användning, i synnerhet den nationella ordinationsdatabasen och 
Pascal. En nationell läkemedelslista som utformas enligt det förslag 
som har lagts fram i denna promemoria kommer visserligen inte att 
leverera exakt samma lösning, men en stor del av den kunskap och 
de insikter som har genererats inom ramen för dessa projekt ser ut 
att kunna återanvändas. Offentliga medel som har satsats på de 
tidigare projekten kan därmed få fördröjd avkastning. 

Ett liknande resonemang kan föras för de resurser som sedan år 
2012 har lagts på att ta fram en nationell källa för ordinationsorsak. 
När denna viktiga och obligatoriska uppgift kan hämtas till vårdens 
ordinationsmoduler kommer detta att underlätta dokumentationen 
av en läkemedelsordination. Men för att ordinationsorsak ska 
kunna användas i hela läkemedelsprocessen behöver uppgiften även 
kunna föras över till E-hälsomyndighetens register. I dagens över-
föringstjänst för e-recept kan ordinationsorsak inte läggas till och 
göras tillgänglig för behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Den kan 
därmed inte heller bli del av de uppgifter som följer med till 
Socialstyrelsens läkemedelsregister. Införandet av en nationell läke-
medelslista ska säkerställa att uppgift om ordinationsorsak kan göra 
nytta i samtliga avsedda sammanhang. 

11.3 Hälso-och sjukvårdsaktörer 

Kostnader för anpassning och utveckling av vårdsystem som inne-
håller förskrivarstöd (förändringsområde 1 och 2) hos framför allt 
landstingsanslutna vårdgivare finns inte med i E-hälsomyndig-
hetens beräkning, och inte heller kostnader som är förknippande 
med anpassning av apotekens system. I vissa fall kan system-
förändringar även behövas på den kommunala sidan, dvs. i de fall då 
ordination och förskrivning av läkemedel förekommer. 

Det är viktigt att komma ihåg att den nationella läkemedels-
listan till en början endast kommer att innehålla receptförskrivna 
läkemedel samt läkemedelsnära varor som förskrivs på hjälpmedels-
kort eller livsmedelsanvisning. Förskrivningen av dessa görs mesta-
dels i de stora patientjournalsystemen. Som nämndes i kapitel 4 
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finns idag åtta journalsystem (från fem leverantörer) för över-
gripande vårddokumentation som dominerar den svenska mark-
naden. Många av de som förskriver läkemedel gör detta också till 
dospatienter och använder då Pascal. Även i barnhälsovården kan 
det finnas mindre subsystem som har förskrivarstöd. Slutligen 
finns det de tidigare nämnda elektroniska receptblocken på nätet 
och eventuellt några system från små leverantörer. 

För samtliga kostnader som avser ändringar i vårdsystem gäller 
att det är svårt att bedöma omfattningen innan det finns färdiga 
kravspecifikationer som kan kommuniceras. Faktiska kostnader för 
samma typ av ändring kan enligt uppgift från Inera AB skilja sig en 
avsevärt beroende på journalleverantör och situation. En annan 
svårighet är att eventuella kostnader för en ändring i ett journal-
system, som är det huvudsakliga systemet i sju eller åtta landsting, 
blir annorlunda än för ett system som endast används i ett eller två 
landsting. 

11.3.1 Förväntade kostnader 

Strukturerad och standardiserad dokumentation av en 
läkemedelsordination 

Önskemål om strukturering och standardisering av läkemedels-
ordinationer (förändringsområde 1) har funnits länge i verksam-
heten och hos patientjournalleverantörer. Flera av de stora 
journalleverantörerna har på eget initiativ strukturerat journal-
innehåll. Vikten av strukturerad och entydig dokumentation av 
vårddata betonas också i ett flertal föreskrifter. 

Enligt 2 kap. 2 § i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2008:14)om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården ska vårdgivare genom informationssäkerhetspolicyn 
säkerställa att dokumenterade personuppgifter hos vårdgivaren är 
åtkomliga och användbara för den som är behörig. Att detta för-
utsätter strukturering framgår av 2 § i föreskriftens 3 kapitel 
(Rutiner för journalföring), som förskriver att ”rutinerna för 
dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna 
så långt som möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fast-
ställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk.” 
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Bestämmelserna har förtydligats i nya föreskrifter som har 
beslutats och som träder i kraft den 1 mars 2017. När det gäller 
dokumentation av läkemedelsordinationer finns en specifik skriv-
ning i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården som avser 
hur uppgift om dosering ska journalföras. 

Förslaget om strukturerade fält och – om möjligt – användning 
av nationella källor ligger således i linje med ett flertal krav i 
gällande föreskrifter. Dessutom har hälso- och sjukvården ett 
intresse av denna typ av strukturering i och med att informationen 
blir mer sökbar och lättare att extrahera till exempelvis vård-
datalager. Ändringar som behöver göras i läkemedelsmoduler och 
som kommer att generera vissa kostnader avser framför allt 
behovet av att koppla varje dokumentationsfält till en korrespon-
derande källa, t.ex. Nationellt Produktregister för Läkemedel 
(NPL), nationell källa för ordinationsorsak och kommande källor 
för exempelvis val av läkemedelsform eller administreringssätt. 
Källorna kommer att förvaltas av olika myndigheter men 
distributionen till vården sker via en särskild struktur hos E-hälso-
myndigheten baserad på den nationella informationsstrukturen och 
underliggande kodverk. 

Behov av vårdsystem för att möjliggöra en ändrad vårdprocess 

Den föreslagna förändringen av ordinationsprocessen samt behovet 
av nya principer för informationsöverföring mellan vården och 
apotek (via E-hälsomyndigheten) kommer att kräva investeringar i 
ny systemfunktionalitet. I ett första steg ska läkemedelsordina-
tionen kunna dokumenteras enligt kraven i Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd, oavsett hur läkemedlet ska nå patienten. 
I ett andra steg – efter att ordinatören har valt om patienten ska få 
läkemedlet i helförpackning, i dosförpackning eller som rekvisi-
tionsläkemedel – ska andra uppgifter kunna läggas till som behövs 
för att auktorisera läkemedelsordinationen. När det gäller läke-
medel som ska hämtas ut på öppenvårdsapotek handlar det om 
uppgifter som enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2016:34) behövs för att en giltig förskrivning ska föreligga. Dessa 
kompletterar således de medicinska uppgifterna, som inte behöver 
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dokumenteras en gång till. För alla läkemedel som förskrivs på 
recept är visionen att ordinationen ska kunna signeras samtidigt 
som ett expedieringsunderlag skickas iväg till E-hälsomyndigheten. 
Läkemedelsmodulerna behöver uppnå vissa tekniska krav för att 
kopplingen mellan läkemedelsordinationen och förskrivningen ska 
fungera som beskrivits i bilaga 1. Berörda vårdsystem behöver 
också vara anpassade för direktåtkomst till den nationella läke-
medelslistan inför en läkemedelsordination eller i andra situationer 
som enligt de i lagen beskrivna ändamålen ger åtkomst till registret. 

Mycket tyder på att de investeringar som behövs är olika stora 
beroende på hur det aktuella journalsystemet är konstruerat och 
förmodligen även på hur många kunder som använder det. Det kan 
inte uteslutas att anpassning av läkemedelsmodulerna (till kraven 
om direktåtkomst, nya sätt att föra över information och möjlig-
heter till strukturerad och standardiserad dokumentation av läke-
medelsordinationer) blir en konkurrensfaktor som påverkar kost-
nadsbilden. Den närmaste referensen är återigen de danska kost-
nadsuppskattningar som bygger på utvärderingen av införandet av 
Fælles Medicinkort. Av dessa uppskattningar framgår att de 
sammanlagda implementeringskostnaderna i Danmark – för det 
som i Sverige motsvarar landstingsfinansierad hälso- och sjukvård – 
var 166 miljoner danska kronor för den specialiserade vården (varav 
99 miljoner kronor var hårdvara och it-implementering) och 
84 miljoner danska kronor för primärvården (varav 20 miljoner 
kronor för hårdvara och it-implementering). I Danmark gjordes 
dessutom en omfattande satsning på systemändringar i den 
kommunala hälso- och sjukvården, som dock inte är aktuell i 
samma omfattning i Sverige. 

Om dessa siffror skulle översättas till svenska förhållanden 
(svenska kronor och ett befolkningsunderlag på ungefär 
10 miljoner personer i stället för 5,5 miljoner) är ett första, prelimi-
närt antagande att kostnader för vårdsystemändringar som belastar 
sjukvårdshuvudmännen i Sverige kan bli ungefär det dubbla jämfört 
med de danska siffrorna. 

När det gäller årlig förvaltning uppgår kostnader som i 
Danmark direkt kan härledas till sjukvårdshuvudmännen i 
regionerna till 22 miljoner danska kronor. Utifrån antagandet att en 
mindre kostnad kan tillkomma i Sverige för förvaltning av kommu-
nala system (på uppskattningsvis 3 miljoner kronor) skulle 
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25 miljoner danska kronor kunna vara en bra referens för 
förvaltning av IT-drift och verksamhet. 

11.3.2 Besparingspotential för hälso- och sjukvården 

Av de studier som presenterades i kapitel 6 om informations-
bristens konsekvenser framgick bl.a. att felaktig läkemedels-
användning beräknas kosta samhället flera miljarder kronor per år. 
Enligt den tidigare nämnda uppskattningen från ABLA-gruppen 
kan det röra sig om mellan 10 till 20 miljarder kronor. Undvikbara 
fel är en viktig orsak till felaktig läkemedelsanvändning, och många 
av dessa uppstår på grund av brist på information om patienten och 
om själva läkemedlet. Ett viktigt syfte med att ta fram en nationell 
läkemedelslista och genomföra ändringar i ordinationsprocessen är 
att ta bort denna typ av felkällor och undvika de vårdskador eller 
andra negativa konsekvenser de ger upphov till. 

Besparingar i slutenvården 

I mars 2016 publicerades en rapport om samlade kostnader och 
besparingar med Fælles medicinkort. Av rapporten framgår att den 
förväntade kostnadsbesparingen endast för den regionfinansierade 
slutenvården skulle vara 104 miljoner danska kronor per år. Detta 
motsvarer 137 miljoner svenska kronor. De olika besparings-
komponenterna i beloppet var som följer: 

– Tidsvinster i samband med läkemedelsgenomgånger inför 
inskrivning i slutenvård: 19 miljoner DKK per år. 

– Tidsvinster p.g.a. färre komplikationer i samband med sjukhus-
inläggningar: 34 miljoner DKK per år. 

– Resursbesparing p.g.a. färre undvikbara återinläggningar: 
51 miljoner kr DKK per år. 
 

Mycket tyder på att dessa siffror i stora drag borde gå att extra-
polera till den svenska verkligheten. Den nationella läkemedels-
listan kommer precis som Fælles medicinkort att innehålla recept-
förskrivna läkemedel. Det är samma informationsmängd i läke-
medelsprocessen som gör synlig i båda källor. I Sverige ingår, till 
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skillnad från Danmark, dessutom läkemedel förskrivna på licens 
och extemporeläkemedel. Den svenska hälso- och sjukvården är 
också minst lika fragmenterad som den danska vilket gör att en 
nationell läkemedelslista kan göra stor nytta. 

 

Möjliga besparingar i den svenska slutenvården utifrån de 
danska beräkningarna (i svenska kronor och omräknat till den 
svenska befolkningsstorleken): cirka 250 miljoner kronor per år. 

 
Siffrorna från Danmark förhåller sig väl till slutsatserna i Social-
styrelsens rapport om läkemedelsorsakad sjuklighet, där före-
byggande arbete beräknas kunna minska kostnader för undvikbara 
inläggningar på sjukhus med 500-600 miljoner kronor per år. De av 
Socialstyrelsen föreslagna åtgärderna omfattar mer än bara tillgång 
till bättre information om patientens läkemedelsanvändning, men 
att en fullt ut fungerande läkemedelslista (inkl. det föreslagna låsta 
förhållandet mellan läkemedelsordinationer och förskrivningar) 
kan utgöra 250 miljoner av den årliga besparingspotentialen, som 
de danska beräkningarna indikerar, förefaller vara fullt rimligt. 

Ovan nämnda siffor inkluderar inte eventuella besparingar på 
andra vårdnivåer. När det gäller primärvården beräknas den totala 
besparingspotentialen i Danmark uppgå till 74 miljoner danska 
kronor per år, vilket motsvarar ungefär 97 miljoner svenska kronor. 
Besparingarna går att härleda till en effektivisering av ordinations-
processen och bygger på en tidsvinst som kan antas vara för-
knippad med varje gång en uppgift ändras i den gemensamma 
källan (13 miljoner ändringar per år för primärvården) jämfört med 
den tid som hade behövts satsa på dokumentation om källan inte 
hade funnits. Här är jämförelsen med de svenska förhållandena mer 
osäker än när det gäller kostnadsbesparande effekter i slutenvården. 
Om siffrorna är jämförbara skulle det innebära följande besparings-
potential. 

 

Eventuella besparingar i den svenska primärvården utifrån de 
danska beräkningarna (i svenska kronor och omräknat till den 
svenska befolkningsstorleken): cirka 175 miljoner kronor. 
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Besparingspotentialen för den kommunala hälso- och sjukvården 
blir förmodligen betydligt mindre, men mot bakgrund av de under-
måliga informationsunderlag i vårdövergångar som framför allt 
sjuksköterkor idag konfronteras med (se kap. 6) finns det även här 
utrymme för besparingar. 

Indirekta besparingar 

Strukturering och standardisering av vårddata ökar förutsätt-
ningarna för att beslutsstödssystem, som exempelvis varnar för 
läkemedelsinteraktioner eller andra läkemedelsrelaterade problem, 
ska kunna fungera bättre än vad som är fallet idag. Behörig hälso- 
och sjukvårdpersonal får också lättare att hitta korrekta och 
fullständiga uppgifter om de patienter som de behandlar. Även 
verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning underlättas. 
Sammantaget finns ett flertal moment som kan genomföras på ett 
snabbare, enklare och mer patientsäkert sätt än tidigare. 

11.4 Apoteksaktörer 

11.4.1 Förväntade kostnader 

På motsvarande sätt som det är svårt att bedöma kostnader för 
sjukvårdshuvudmän när det gäller anpassning av vårdsystem är det 
också svårt att uppskatta motsvarande kostnader för anpassning på 
apotekssidan. I materialet från Danmark finns inga kostnader 
angivna för tekniska förändringar hos apoteksen, vilket kan bero på 
att danska apotek kunde få direktåtkomst till Fælles medicinkort 
och föra över data till och från källan på samma sätt som tidigare. 

I Sverige är förväntningen däremot att E-hälsomyndighetens 
övergång till en ny plattform kommer att medföra ett förändrings-
behov på apotekssidan. Kostnaderna för dessa förändringar kan 
uppskattas mer detaljerat när E-hälsomyndigheten avslutar den 
tidigare nämnda förstudien, men mycket tyder på att de blir 
avsevärt mindre än kostnaderna för systemförändringar i hälso- och 
sjukvården. Förvaltningskostnader med särskild koppling till den 
nationella läkemedelslistan förväntas vara små eller obefintliga, 
precis som i Danmark. 
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11.4.2 Möjliga besparingar för apoteksaktörer 

För öppenvårdsapoteken blir en direkt effekt av införandet av den 
nationella läkemedelslistan att antalet felaktiga recept sannolikt 
kommer att minska kraftigt. Ett skäl är att läkemedelsordinationer 
och förskrivningar kopplas ihop i stället för att som idag vara olika 
informationsmängder. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer, 
genom direktåtkomst till information om aktuella förskrivningar, 
också att få möjlighet att själva upptäcka och åtgärda problem med 
receptförskrivna läkemedel, dvs. innan dessa uppdagas på öppen-
vårdsapotek. Ytterligare ett skäl är att förslagen i denna prome-
moria kan bidra till att kvaliteten på den information som finns på 
recept förbättras i och med att läkemedelsordinationer blir mer 
strukturerade och standardiserade. Farmaceuter på öppenvårds-
apotek kommer fortsättningsvis att utgöra en viktig kontrollstation 
för att garantera att patienter kan ta sina läkemedel på ett säkert 
sätt, men omfattningen av antalet problem som behöver åtgärdas 
förväntas bli avsevärt mindre. 

Även minskad användning av pappersrecept underlättar för 
öppenvårdsapoteken. Det faktum att hälso- och sjukvården ska 
kunna se om en patient har spärrade uppgifter om narkotiska läke-
medel är ytterligare en anledning till att antalet situationer då 
apotekspersonal riskerar att expediera recept på felaktiga grunder 
blir färre. En möjlighet som tillkommer för expedierande personal 
är dessutom att de kan få åtkomst till uppgift om ordinationsorsak, 
förutsatt att patienten samtycker till detta.  

Slutligen förväntas E-hälsomyndighetens kommande plattform 
att innebära nya möjligheter för apoteksaktörerna att nyttja de 
tjänster som E-hälsomyndigheter erbjuder, t.ex. genom oberoende 
livscykelhantering för hantering av krav- och behovsbilder. 

Den sammanlagda besparingspotentialen på öppenvårdsapotek 
är i detta stadium svårt att kvantifiera. I Danmark har den främst 
bedömts vara kopplad till övergången från pappersrecept till elek-
troniska förskrivningar. Andelen e-recept har ökat från 70 procent 
till 95 procent, vilket beräknas ge en besparing på 27 miljoner 
danska kronor per år. Här i Sverige är sker dock redan 98 procent 
av alla förskrivningar via elektroniska förskrivarstöd. Det finns 
anledning att tro att besparingspotentialen på svenska öppen-
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vårdsapotek är betydande räknat i svenska kronor och för hela den 
svenska marknaden, men inte av samma skäl som i Danmark. 

11.5 Potential för dämpning av läkemedelskostnader 

Utöver dessa besparingar är det också sannolikt att den nationella 
läkemedelslistan kommer att ha en dämpande effekt på kost-
naderna för läkemedelsansvändning. Erfarenheter med läkemedels-
genomgångar visar att de i många kan leda till att en patientens 
läkemedelslista rensas från läkemedel som patienten inte ska ha, 
t.ex. dubbletter eller läkemedel som interagerar med andra läke-
medel. Ett konservativt antagande är att införandet av en nationell 
läkemedelslista kan leda till att kostnadsutvecklingstakten blir 
0,25–0,5 procent lägre (motsvarande 50–100 miljoner kronor)än 
vad som skulle ha varit fallet utan en nationell läkemedelslista. 

En indirekt effekt på kostnadsutvecklingen för läkemedel inom 
läkemedelsförmånssystemet skulle vara om ordinationsorsak kan 
användas av TLV för indikationsbaserade subventionsbeslut. 
Myndigheten har tidigare visat stort intresse för detta sätt att för-
fina subventionsbesluten och öka förutsättningar för att koppla 
subvention till användningsområde. Som nämnts tidigare går upp-
gift om ordinationsorsak idag inte att föra över till receptregistret 
utan det krävs en större modernisering av överföringstjänsterna för 
att möjliggöra användning av ordinationsorsak i uppföljnings-
sammanhang. 

11.6 Konsekvenser för läkemedelsindustrin 

Visionen om strukturerad vårddata som förutsättning för patient-
säkra och effektiva verksamhetsprocesser samt för uppföljning av 
ordinerade läkemedel har funnits under lång tid. Frågan har tagits 
upp av bl.a. myndigheter, Sveriges kommuner och landsting och är 
ett även ett viktigt tema i arbetet med den nationella läkemedels-
strategin. Strukturering och standardisering av läkemedels-
information – i stället för fritextskrivningar och lokala dokumenta-
tionsprinciper – kan leda till andra effektiviseringar och besparingar 
än de som har direkt bäring på införandet av en nationell läke-
medelslista. Det faktum att uppgifter som är strukturerade och 
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standardiserade lättare går att extrahera direkt från patientjournalen 
till hälsodata- eller kvalitetsregister kan göra stor nytta för ett 
flertal aktörer, inte minst läkemedelsföretag. 

I en lägesrapport från samverkansgruppen för Life Science från 
oktober 2016 lyfts nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och ny 
medicinteknik fram som viktiga faktorer när det gäller att hantera 
samhällsutmaningar med koppling till hälsa. Exempel på sådana 
utmaningar är en åldrande befolkning, livsstilsrelaterade sjuk-
domar, risk för pandemier och antibiotikaresistens. Användning av 
digital teknik är enligt samverkansgruppen en förutsättning för att 
lösa dessa problem. Den nationella läkemedelslistan kan betraktas 
som en av flera pusselbitar i detta arbete. Det är speciellt två behov 
som har identifierats inom ramen för samverkansprogrammet där 
den nationella läkemedelslistan enligt det nu föreliggande förslaget 
kan ha positiva effekter även i life science-sammanhang. Dessa är 
digital standardisering och samverkan (bl.a. genom gemensamma 
tekniska standarder och semantik) samt tillgång till data och 
information (t.ex. genom möjligheten att förbättra innehållet i 
hälsodata- och kvalitetsregister). 

11.7 Konsekvenser för miljön 

Som nämndes i avsnitt 12.5 förväntas införandet av den nationella 
läkemedelslistan leda till att läkemedel som utgör en onödig eller 
till med skadlig del av patienters läkemedelsanvändning i större 
utsträckning än idag kommer att kunna rensas bort från dessa 
patienters läkemedelslistor. Med stor sannolikhet innebär detta en 
minskning av antalet expedieringar som avser läkemedel som inte 
borde ha förskrivits från början eller som inte längre grundar sig på 
en aktuell ordination. Ytterst antas detta också leda till att antalet 
undvikbara kassationer av läkemedel kommer att minska i för-
hållande till antalet förskrivningar. 

Den nationella läkemedelslistan kan även vara ett led i att 
ytterligare minska antibiotikaanvändningen. Som argumenterats i 
kapitel 9 är åtkomst till uppgifter om patientens tidigare anti-
biotikaanvändning ett av skälen till att föreslå en längre bevarande-
tid för uppgifter i registret. Åtkomst till historik om en patients 
läkemedelsanvändning, inklusive antibiotika, kan leda till att 
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ordinatören får ett bättre underlag för att fatta beslut om eventuell 
framtida antibiotikabehandling. 

Folkhälsomyndigheten har tidigare uttryckt en förhoppning om 
att införandet av en nationell läkemedelslista kommer att under-
lätta kopplingen mellan antibiotikaanvändning och ordinations-
orsak, i första hand inom hälso- och sjukvården vården men även i 
samhället, t.ex. genom beställningar från läkemedelsregistret. Idag 
är det endast möjligt att studera detta samband inom slutenvården 
genom det s.k. Infektionsverktyget, ett nationellt IT-stöd för att 
dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade 
infektioner och antibiotikaanvändning. Infektionsverktyget har 
ännu inte implementerats fullt ut i alla landsting och regioner och 
idag finns inga möjligheter att göra en sådan uppföljning i öppen-
vården. Införandet av en nationell läkemedelslista och nya över-
föringstjänster förväntas bidra till värdefull kunskap i kampen mot 
ökad antibiotikaresistens genom bl.a. uppgift om ordinationsorsak. 

11.8 Konsekvenser för jämställdheten 

Den nationella läkemedelslistan kommer att bidra till att ge ett 
bättre informationsunderlag för ett flertal yrkesaktörer inför 
ställningstagande om hälso- och sjukvårdsåtgärder. Ett komplett 
och riktigt informationsunderlag ger förutsättningar för en god 
individbaserad vård och bör motverka att beslut fattas utifrån 
generella antaganden eller förväntningar. 

Strukturering och standardisering av information om ordinerade 
läkemedel gör att uppgifterna blir lättare att extrahera för 
exempelvis verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En bättre upp-
följning kan bidra till att fylla de kunskapsluckor som finns om 
varför det finns könsskillnader i läkemedelsförskrivningen. En 
analys av alla uttagna läkemedel i Sverige under 2010 visade att 
kvinnor konsumerade mer i alla åldersgrupper utom i gruppen barn 
upp till tio år2. 

Det finns också studier som visar att kvinnor oftare än män får 
recept i samband med sina läkarbesök och att orsaken till detta är 

                                                                                                                                                          
2 Socialstyrelsen & Sveriges Kommuner och Landsting (2013), Läkemedelsbehandlingar – 
jämförelser mellan landsting. Öppna jämförelser. 
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oklar3. Män får en mindre mängd läkemedel, men de läkemedel de 
får är dyrare än kvinnors. År 2007 betalade män i genomsnitt 452 
kronor för sina läkemedel under ett års tid, jämfört med kvinnor 
som i genomsnitt betalade 319 kronor. 

För den nationella läkemedelslistan föreslås ett nytt ändamål för 
vilket behandling av uppgifter i registret får utföras: läkemedels-
genomgångar. En läkemedelsgenomgång syftar till att så långt som 
möjligt kartlägga vilka läkemedel en patient är ordinerad och 
varför, vilka av dessa läkemedel som patienten använder och vilka 
övriga läkemedel som patienten använder. Utifrån en sådan kart-
läggning kan en bedömning göras om läkemedelsbehandlingen är 
ändamålsenlig och säker. För patienter som samtidigt använder 
många olika läkemedel finns en förhöjd risk för att olika typer av 
läkemedelsfel uppstår (se även kapitel 6). Särskilt för dessa 
patienter bidrar läkemedelsgenomgångar till att förutsättningarna 
förbättras för att eventuella omotiverade skillnader i mäns och 
kvinnors läkemedelsbehandling kan jämnas ut. 

Ikraftträdande 

Lagen kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2018. I praktiken behövs 
dock en övergångsperiod då receptregistret, läkemedelsförteck-
ningen och det nya registret är i drift parallellt. Vård- och apoteks-
systemen behöver kunna anpassas till de nya kraven på informa-
tionsöverföring. Under denna övergångsperiod, föreslås att lagen 
(1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läke-
medelsförteckningen fortsättningsvis ska gälla. Lagen om nationell 
läkemedelslista föreslås träda i kraft när övergångsperioden har löpt 
ut. Längden på övergångsperioden är en av de punkter som E-
hälsomyndigheten kommer att utreda inom ramen för den tidigare 
nämnda förstudien. 

                                                                                                                                                          
3 Socialstyrelsen (2009), Folkhälsorapport. 
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12 Definitioner av begrepp 

Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna 
promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på 
området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och för-
skrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition 
i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser. 
 
Behandling av personuppgifter En åtgärd eller kombination av 

åtgärder beträffande personupp-
gifter eller uppsättningar av per-
sonuppgifter, oberoende av om 
de utförs automatiserat eller ej, 
såsom insamling, registrering, 
organisering, strukturering, 
lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning genom 
överföring, spridning eller till-
handahållande på annat sätt, 
justering eller sammanförande, 
begränsning, radering eller för-
störing (se artikel 4.2 data-
skyddsförordningen) 

  
Behandlingsändamål Avsikt med ordinerad behand-

ling så som ordinatören 
formulerat den med patienten 
som mottagare (se Social-
styrelsen termbank, beslutad 
2013). 
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Behörighet att förskriva Den som är behörig att för-
skriva läkemedel, teknisk sprit, 
förbrukningsvaror eller livs-
medel för särskilda ändamål (jfr 
1 kap. 7 § och 2 kap. HSLF-FS 
2016:34, 2 § Läkemedelsverkets 
föreskrifter [LVFS 1997:13] om 
förskrivning av vissa livsmedel 
samt 18 § lagen om läkemedels-
förmåner m.m.). 

 
Detaljhandel Försäljning av läkemedel till 

konsument, sjukvårdshuvud-
man, sjukhus eller annan sjuk-
vårdsinrättning eller till den som 
är behörig att förordna läke-
medel (se 1 kap. 4 § lagen om 
handel med läkemedel). 

 
Dosdispensering Färdigställande av läkemedel för 

enskilds behov under viss tid 
genom uttag ur tillverkarens 
originalförpackning (se 1 kap. 
4 § lagen om handel med läke-
medel). 

 
Expedition/Expediering Färdigställande och utlämnande 

av läkemedel och teknisk sprit 
som för-ordnats (se 1 kap. 7 § 
HSLF-FS 2016:34). 

 
Farmaceut Den som är behörig att utöva 

yrke som apotekare eller recep-
tarie enligt 4 kap. 4 § patient-
säkerhetslagen (se 1 kap. 7 § 
HSLF-FS 2016:34). 

 
Färdigställande Författningsmässig, farmako-

logisk samt teknisk kontroll av 
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läkemedel och teknisk sprit 
inför utlämnande från öppen-
vårdsapotek (se 1 kap. 7 § 
HSLF-FS 2016:34).  

Förordna Utfärda recept eller rekvisition 
avseende läkemedel eller teknisk 
sprit (se 1 kap. 7 § HSLF-FS 
2016:34). 

 
Förordnande Recept eller rekvisition (se 

1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34). 
 
Förskrivning Utfärdande av recept, hjälp-

medelskort och livsmedelsanvis-
ning (jfr 1 kap. 7 § HSLF-FS 
2016:34 och 7-8 §§ förord-
ningen om läkemedelsförmåner 
m.m.). 

 
Hälso- och sjukvård Verksamhet som avses i hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763), 
tandvårdslagen (1985:125), 
lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård, lagen 
(1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård, smittskyddslagen 
(2004:168), lagen (1972:119) 
om fastställande av könstill-
hörighet i vissa fall, lagen 
(2006:351) om genetisk inte-
gritet m.m. samt den upphävda 
lagen (1944:133) om kastrering. 
(se 1 kap. 3 § patientdatalagen) 

 
Itererat recept Ett recept som är giltigt för flera 

expeditioner (se 1 kap. 7 § 
HSLF-FS 2016:34). 
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Journalhandling Framställning i skrift eller bild 
samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel och som upprättas 
eller inkommer i samband med 
vården av en patient och som 
innehåller uppgifter om 
patientens hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden 
eller om vidtagna eller planerade 
vårdåtgärder (se 1 kap. 3 
patientdatalagen). 

 
Ordination Beslut av behörig hälso- och 

sjukvårdspersonal som är avsett 
att påverka en patients hälso-
tillstånd genom en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd (se Social-
styrelsens termbank, senast 
beslutad 2013) 

 
Ordinatör Person behörig att ordinera 

hälso- och sjukvårdsåtgärd (se 
Socialstyrelsens termbank, 
senast beslutad, 2013). 

 
Ordinationsorsak Indikation som en ordinatör 

anger som skäl till en viss 
ordination (se Socialstyrelsens 
termbank, senast beslutad 
2013). 

 
Patientjournal En eller flera journalhandlingar 

som rör samma patient (se 
1 kap. 3 patientdatalagen). 

 
Personuppgifter Varje upplysning som avser en 

identifierad eller identifierbar 
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fysisk person (nedan kallad en 
registrerad), varvid en identi-
fierbarfysisk person är en 
person som direkt eller indirekt 
kan identifieras särskilt med 
hänvisning till en identifierare 
som ett namn, ett identifika-
tionsnummer, en lokaliserings-
uppgift eller onlineidentifika-
torer eller en eller flera faktorer 
som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, 
genetiska, psykiska, eko-
nomiska, kulturella eller sociala 
identitet. (se artikel 4.1 data-
skyddsförordningen) 

 
Personuppgiftsansvarig En fysisk eller juridisk person, 

offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som ensamt 
eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och 
medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen 
och medlen för behandlingen 
bestäms av unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt 
kan den personuppgifts-
ansvarige eller de särskilda 
kriterierna för hur denne ska 
utses föreskrivas i unionsrätten 
eller i medlemsstaternas 
nationella rätt (se artikel 4.7 
dataskyddsförordningen). 

 
Recept Underlag för expediering av 

läkemedel eller teknisk sprit till 
enskild användare eller djur (se 
1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34). 
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Rekvisition Beställning av läkemedel eller 

teknisk sprit från öppenvårds-
apotek (se 1 kap. 7 § HSLF-FS 
2016:34). 

 
Samtycke Varje slag av frivillig, specifik, 

informerad och otvetydig vilje-
yttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett 
uttalande eller genom en 
entydig bekräftande handling, 
godtar behandling av person-
uppgifter som rör honom eller 
henne (se artikel 4.11 data-
skyddsförordningen) 

 
Vårdgivare Statlig myndighet, landsting och 

kommun i fråga om sådan hälso- 
och sjukvård som myndigheten, 
landstinget eller kommunen har 
ansvar för (offentlig vårdgivare) 
samt annan juridisk person eller 
enskild näringsidkare som 
bedriver hälso- och sjukvård 
(privat vårdgivare). (se 1 kap.3 § 
patientdatalagen) 

 
Öppenvårdsapotek Inrättning för detaljhandel med 

läkemedel som bedrivs med till-
stånd enligt 2 kap. 1 §. (se 1 kap. 
4 § lagen om handel med läke-
medel) 
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13 Författningskommentarer 

13.1 Förslaget till lag om nationell läkemedelslista 

Den nya lagen innebär en sammanslagning av lagen (1996:1156) om 
receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning med 
en del materiella förändringar. Den nya lagen kommer att ersätta 
lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. 
Begreppen läkemedelslista och lokal läkemedelslista förekommer i 
dag i patientjournaler. Bestämmelser om patientjournal finns fram-
för allt i patientdatalagen (2008:355). För att bl.a. tydliggöra att 
den nya lagen inte avser sådana listor används i namnet på lagen 
och som begrepp för registret nationell läkemedelslista. 
 
Inledande bestämmelser 
1 § 
I paragrafen anges att E-hälsomyndigheten med automatiserad 
behandling ska föra ett nytt register. Registret ska innehålla vissa 
uppgifter om ordinationer, förskrivningar och expedieringar av 
förskrivna läkemedel och andra varor för människor. 

Lagens innehåll motsvarar nuvarande 1 § lagen om recept-
register och 1 § lagen om läkemedelsförteckning med tillägget att 
det nya registret, som benämns nationell läkemedelslista, även ska 
innehålla vissa uppgifter om ordinationer av förskrivna läkemedel. 
Med ordination avses ett beslut av behörig hälso- och sjukvårds-
personal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom 
en hälso- och sjukvårdsåtgärd (se Socialstyrelsens termbank, senast 
beslutad 2013). En ordination ska alltid föregå en förskrivning. 
Med förskrivning avses utfärdande av recept, hjälpmedelskort och 
livsmedelsanvisning (jfr 1 kap. 7 § Läkemedelsverkets föreskrifter 
om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 
[HSLF-FS 2016:34] och 7–8 §§ förordningen [2002:687] om 
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läkemedelsförmåner m.m.). Med expediering avses färdigställande 
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som förordnats (se 
1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34). Med förordnande avses utfärdande 
av recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk sprit (se 
1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34). Vilka uppgifter om ordinationer lik-
som vilka uppgifter som i övrigt ska få finnas i registret framgår av 
den nya lagens 9 §, se även avsnitt 9.2. 

I paragrafen anges att det nya registret ska innehålla vissa upp-
gifter om ordinationer, förskrivningar och expedieringar av för-
skrivna läkemedel och andra varor för människor. Likt recept-
registret ska tillämpningsområdet för det nya registret avse inte 
bara läkemedel utan även andra varor. Den omständigheten att även 
andra varor ingår har en historisk förklaring i att det tidigare 
tillämpningsområdet för lagen om receptregister var kopplat till 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. (se prop. 2008/09:145, s. 305-
306). Med andra varor avses teknisk sprit enligt 2 kap. 1 § läke-
medelslagen (2015:315), förbrukningsartiklar enligt 18 § lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och livsmedel för sär-
skilda näringsändamål enligt 20 § lagen om läkemedelsförmåner 
m.m. 

Tillämpningsområdet för det nya registret är likt receptregistret 
begränsat till förskrivna läkemedel och varor, dvs. sådana som har 
förskrivits på recept enligt 4–5 kap. HSLF-FS 2016:34, livsmedels-
anvisning eller hjälpmedelskort enligt 7 –8 §§ förordningen om 
läkemedelsförmåner m.m. Läkemedel och varor som köps utan att 
ha förskrivits omfattas inte av det nya registret. 

Registrets innehåll är vidare begränsat till att avse endast 
läkemedel och varor som förskrivits till människor, dvs. registret 
omfattar inte läkemedel som förskrivs till djur. 

Det förekommer i tillämpningen en del oenhetlighet i begrepps-
användningen av vissa begrepp som t.ex. ordination och förskriv-
ning. Den nya lagen innehåller inga definitioner för att det skulle i 
lag binda upp begreppsanvändningen. De begrepp som före-
kommer i den nya lagen finns redan definierade i andra 
författningar och framför allt i olika myndighetsföreskrifter. De 
definitioner som ska gälla för lagen behandlas i författnings-
kommentaren till den paragraf där begreppet i fråga omnämns. 
Därutöver finns definitioner av de begrepp som är aktuella för den 



Ds 2016:44 Författningskommentarer 

287 

nationella läkemedelslistan samlade i kapitel 12 i denna prome-
moria. 
 
2 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 2 § lagen om receptregister. 
 
3 § 
Av paragrafen framgår att lagen innehåller kompletterande 
bestämmelser till Europarlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är direkt 
tillämplig i Sverige och gäller därmed enligt sin lydelse. 
 
Personuppgiftsansvar 
4 § 
I paragrafen, anges att det är E-hälsomyndigheten som är person-
uppgiftsansvarig för den nationella läkemedelslistan. En definition 
av begreppet personuppgiftsansvarig finns i artikel 4.7 dataskydds-
förordningen. De överväganden som gjorts i valet av personupp-
giftsansvarig behandlas i avsnitt 9.11. 
 
Den registrerades inställning till personuppgiftsbehandlingen 
5 § 
I första stycket anges att en registrerad inte har, utöver vad som 
följer av andra och tredje styckena samt 6 §, rätt att motsätta sig 
sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna 
lag. Personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt lagen om 
nationell läkemedelslista får utföras även om den registrerade mot-
sätter sig den. En definition av behandling av personuppgifter finns i 
artiklarna 4.1 och 4.2 dataskyddsförordningen). I 6 § anges när en 
patient kan få uppgifter spärrade för åtkomst i den nationella 
läkemedelslistan. 

I andra stycket anges att den registrerades samtycke krävs, utom 
i de fall som anges i tredje stycket samt 15 och 18 §§,för ändamålen 
registrering av uppgifter om ordinationer och förskrivningar till en 
patient med dosdispenserade läkemedel (se avsnitt 9.7.2), 
registrering och administrering av uppgifter om en fullmakt (se 
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avsnitt 9.7.3), åstadkommande av en säker ordination för en 
patient, beredande av vård eller behandling för en patient, 
komplettering av en patientjournal, genomförande av en 
läkemedelsgenomgång (se avsnitt 9.8.2) och underlättande av en 
patients läkemedelsanvändning (se avsnitt 9.7.4). 

I 15 § anges när direktåtkomst utan patientens samtycke får ges 
till uppgift om att narkotiska läkemedel har förskrivits till en 
patient. I 18 § anges under vilka förutsättningar som direktåtkomst 
utan patientens samtycke får ges i akut nödfall. 

I tredje stycket anges vad som ska gälla om en patient som inte 
endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till om uppgifter ska 
få behandlas för ändamål som annars skulle kräva patientens 
samtycke, se avsnitt 9.10. 
 
Spärrning av uppgifter 
6 §  
I första stycket, som behandlas i avsnitt 9.8.3, anges när en patient 
som motsätter sig till att uppgifter om henne eller honom tillgäng-
liggörs har en möjlighet få uppgifter spärrade för åtkomst i 
nationella läkemedelslistan. För behandling av personuppgifter för 
vissa angivna ändamål (8 § första stycket 1–4 och 10–18) får inte 
uppgifterna spärras. Ordinationsorsak får dock alltid spärras. 
Vidare anges att vårdnadshavare till ett barn inte kan få uppgifter 
spärrade. 

I andra stycket, som behandlas i avsnitt 9.6.3, anges att legi-
timerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att förskriva 
läkemedel som efter en prövning enligt 25 kap. 6 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), OSL, finner att uppgift om 
ordinationsorsak inte får lämnas ut till en patient ska hos E-hälso-
myndigheten begära att få uppgiften om ordinationsorsak spärrad 
för patientåtkomst i den nationella läkemedelslistan. I de fall 
sekretess ska gälla för ordinationsorsak gentemot patienten själv 
ska den som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal begära att 
E-hälsomyndigheten spärrar uppgiften i den nationella läkemedels-
listan. Spärren kommer i dessa fall endast att gälla gentemot 
patienten själv. Om patienten motsätter sig spärren kan patienten 
vända sig till E-hälsomyndigheten och begära att få uppgiften 
utlämnad. Ett sådant ärende kommer att hanteras på sedvanligt sätt 
enligt reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar och 
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rätten att överklaga ett beslut om att inte lämna ut allmänna 
handlingar (se 6 kap. OSL). E-hälsomyndigheten kan vid sin 
sekretessprövning konsultera den som begärt att uppgiften ska 
spärras. 

I tredje stycket anges att uppgift om att det finns spärrade upp-
gifter om en patient får lämnas ut. Även uppgift om att det finns 
spärrade uppgifter om en patient som avser narkotiska läkemedel 
får lämnas ut. 
 
Återkallelse av samtycke och spärrning av uppgifter 
7 §  
I första stycket anges att patienten har rätt att när som helst återkalla 
ett lämnat samtycke och på begäran få en spärr hävd. Patienten kan 
återkalla samtycket eller på begäran få en spärr hävd direkt på 
öppenvårdsapoteket, hälso- och sjukvården eller hos den register-
ansvarige. Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt sam-
tycke. Verkställandet av en återkallelse bör ske skyndsamt. 

I andra stycket anges att legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal med behörighet att förskriva läkemedel som efter en pröv-
ning enligt 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen finner att 
en spärrad uppgift om ordinationsorsak kan lämnas ut till en 
patient ska hos E-hälsomyndigheten begära att spärren hävs. 
 
Registerändamål 
8 § 
I första stycket anges de ändamål för vilka personuppgifter får 
behandlas i den nationella läkemedelslistan. Personuppgifter i 
registret får endast behandlas om det är nödvändigt för de i 8 § 
första stycket angivna ändamål. Uppräkningen av ändamålen är 
således uttömande, se avsnitt 9.4. 

Ändamålen i punkterna 1–2 avser registrering av vissa uppgifter 
om ordinationer och förskrivningar av läkemedel och andra varor 
som ska expedieras på öppenvårdsapotek, och registrering av vissa 
uppgifter om ordinationer och förskrivningar av dosdispenserade 
läkemedel som ska expedieras på öppenvårdsapotek. En definition 
av dosdispensering finns i 1 kap. 4 § lagen (2009:366) om handel 
med läkemedel. Dessa två ändamål motsvarar ändamålen i 
nuvarande 6 § första stycket punkten 8 lagen om receptregister: 



Författningskommentarer Ds 2016:44 

290 

registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, 
samt registrering av dosrecept och elektroniska recept. 

Ändamålsbeskrivningarna har genomgått språkliga justeringar 
för att bättre stämma överens med den begreppsanvändning som 
finns inom området och för att förtydliga vilken behandling som 
ändamålen avser, samt delats upp i två ändamålsbeskrivningar 
(punkterna 1–2) för att tydliggöra att det för ändamålet som avser 
dosdispenserade läkemedel krävs patientens samtycke för att 
behandling ska få utföras. 

Med registrering avses både att uppgifter får föras in i registret 
och att de får finnas i registret under den tillåtna bevarandetiden. 
Om omvandlings av recept se avsnitt 9.7.5. 

Begreppet ordination har tillkommit då det i registret kommer 
att föras två uppgifter som är hänförliga till en ordination (och som 
inte finns i dagens receptregister): ordinationsorsak och senaste 
datum för uppföljning eller utsättning. 

Begreppet förskrivning har valts som ett samlingsnamn för både 
recept och blanketter (jfr 1 kap. 7 § Läkemedelsverkets föreskrifter 
om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 
[HSLF-FS 2016:34] samt 7 och 8 §§ lagen [2002:160] om läke-
medelsförmåner m.m.). Ingen ändring i sak är avsedd. Liksom idag 
får recept och blanketter för flera uttag, dosrecept och elektroniska 
recept registreras. Begreppen blankett och receptblankett före-
kommer bl.a. i 19 § förordningen (2002:687) om läkemedels-
förmåner m.m. och 7 kap. 3 § HSLF-FS 2016:34. Begreppen är inte 
definierade men av nämnda bestämmelser kan utläsas att med 
receptblankett och blankett avses snarare pappersversionen av ett 
recept eller en blankett som fastställts av Läkemedelsverket. 
Begreppet förskrivning förekommer bl.a. i 1 § lagen om recept-
register, 7, 8 och 11 §§ förordningen om läkemedelsförmåner m.m. 
samt även i 1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34. Begreppet är inte 
definierat i lagen om receptregister eller i förordningen om läke-
medelsförmåner m.m. men av författningarnas bestämmelser 
framgår att med förskrivning avses både recept och blanketter. I 
HSLF-FS 2016:34 definieras förskrivning som utfärdande av recept 
vilket dock får ses i ljuset av att föreskrifterna innehåller främst 
bestämmelser om recept och inte om blanketter. Eftersom 
begreppet förskrivning förekommer i lagen om receptregister och 
då den nationella läkemedelslistan är ett elektroniskt register får 
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det anses vara mer enhetligt och ändamålsenligt att ersätta recept 
och blankett med samlingsbegreppet förskrivning. 

Ändamålet i punkten 3 är nytt och avser registrering och 
administrering av fullmakter. Ändamålet behandlas s i avsnitt 9.4.2. 

Ändamålet i punkten 4 avser expediering av läkemedel och andra 
varor som förskrivits och motsvarar ändamålet i 6 § första stycket 
punkt 1 lagen om receptregister. Ändamålet redovisas i avsnitt 
9.4.3. 

Ändamålen i punkterna 5–7 avser åstadkommande av en säker 
ordination av läkemedel för en patient, beredande av vård eller 
behandling av en patient samt komplettering av en patientjournal 
och motsvarar ändamålen i nuvarande 3 § första stycket punkterna 
1–3 lagen om läkemedelsförteckning (se prop. 2004/05:70 s. 24-
28). En definition av patientjournal finns i 1 kap. 3 patientdatalagen 
(2008:355). 

Vad gäller ändamålet åstadkommande av en säker ordination av 
läkemedel för en patient (punkten 5) har det gjorts en justering där 
förskrivning som anges i lagen om läkemedelsförteckning har bytts 
ut till ordination. Denna justering har sin grund i att en för-
skrivning alltid måste föregås av en ordination, varför åtkomst till 
registret i första hand är motiverat för att kunna åstadkomma en 
patientsäker ordination och därefter en efterföljande patientsäker 
förskrivning. 

Ändamålet i punkten 8 är nytt och avser genomförande av en 
läkemedelsgenomgång. Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4.4. 

Ändamålet i punkten 9 avser underlättande av en patients 
läkemedelsanvändning och motsvarar ändamålet i 3 § första stycket 
punkten 5 lagen om läkemedelsförteckning (se prop. 2004/05:70 s. 
24-28). Ändamålet är i det nya registret inte förbehållet endast 
patienten. Även hälso- och sjukvårdsaktörer samt öppenvårds-
apoteksaktörer får behandla uppgifter i registret för nämnt 
ändamål, en sådan behandling fordrar dock patientens samtycke, se 
avsnitt 9.8.2. Den behandling som öppenvårdsapoteksaktörer utför 
idag med stöd av ändamålet i nuvarande 3 § första stycket punkten 
4 lagen om läkemedelsförteckning som avser att underlätta den 
kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas ut ska i 
den nya lagen utföras med stöd av två ändamål: expediering av 
läkemedel och andra varor som förskrivits (punkten 4) och 
underlättande av patientens läkemedelsanvändning (punkten 9). 
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Den behandling som är nödvändig för en expediering (dvs. 
genomförande av de kontroller som krävs enligt Läkemedelsverkets 
regelverk samt beaktande av de krav som ställs enligt 
läkemedelsförmånslagstiftningen inför ett utlämnande) ska ske 
med stöd av ändamålet expediering av läkemedel och andra varor 
som förskrivits, se avsnitt 9.4.3. Övrig behandling som kan komma 
ifråga för öppenvårdsapoteksaktörer bedöms falla inom ändamålet 
underlättande av patientens läkemedelsanvändning, se avsnitt 9.4.5. 

Ändamålen i punkterna 10–14 motsvarar ändamålen i nuvarande 
6 § första stycket punkterna 2–6 lagen om receptregister och över-
förs i oförändrad lydelse till den nya lagen. Ändamålen har funnits i 
lagen om receptregister sedan lagen infördes år 1996 men har 
genomgått vissa justeringar (se huvudsakligen prop. 1996/97 s. 
124-125). 

Ändamålet i punkten 15 som avser redovisning till 
Socialstyrelsen motsvarar ändamålet i nuvarande 6 § första stycket 
7 lagen om receptregister (se prop. 1996/97 s. 124-125) och 
överförs i oförändrad lydelse till den nya lagen. Emellertid görs ett 
tillägg i den nya lagens 23 § avseende de uppgifter som får redovisas 
till Socialstyrelsen i jämförelse med vad som gäller enligt nuvarande 
16 § lagen om receptregister, se författningskommentaren till 23 §. 

Ändamålet i punkten 16 som avser redovisning till Inspektionen 
för vård och omsorg motsvarar ändamålet i nuvarande 6 § första 
stycket punkten 9 lagen om receptregister (se prop. 2001/02:91 s. 
43-46, prop. 2009/10: 210 s. 255 och prop. 2012/13:20 s. 112) och 
överförs i oförändrad lydelse till den nya lagen. 

Ändamålet i punkten 17 som avser redovisning till Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket motsvarar ändamålet i nuvarande 6 § 
första stycket punkten 10 lagen om receptregister (se prop. 
2008/09:145 s.442) och överförs i oförändrad lydelse till den nya 
lagen. 

Ändamålet i punkten 18 som avser redovisning till Läkemedels-
verket motsvarar nuvarande 6 § första stycket punkten 11 lagen om 
receptregister (se prop. 2013/14:93 s 117-123) och överförs i oför-
ändrad lydelse till den nya lagen. 

I paragrafens andra–fjärde stycke anges, på samma sätt som i 
nuvarande 6 § andra–fjärde styckena lagen om receptregister, i vad 
mån uppgifter får visas för vissa ändamål, se avsnitt 9.4.9 



Ds 2016:44 Författningskommentarer 

293 

I femte stycket anges för vilka ändamål som ordinationsorsak får 
redovisas, se avsnitt 9.4.9. En liknande lydelse finns i nuvarande 6 § 
femte stycket lagen om receptregister där det anges koder för 
förskrivningsorsak istället för ordinationsorsak. Vad avser 
ersättandet av begreppet förskrivningsorsak med ordinationsorsak 
samt de skäl som motiverar att ordinationsorsak ska få redovisas 
för i lagen nämnda ändamål, se avsnitt 9.2. 
 
Registerinnehåll 
9 § 
I paragrafen anges vilka uppgifter som registret får innehålla., se 
avsnitt 9.2 Innehållet i det nya registret är i huvuddrag detsamma 
som innehållet i nuvarande receptregister (se 8 § lagen om recept-
register) och läkemedelsförteckning (se 4 § lagen om läke-
medelsförteckning). Det har dock gjorts en del språkliga och 
strukturella justeringar och nya uppgifter har tillkommit. I para-
grafen tydliggörs att registret innehåller uppgifter om förskriven 
vara, dosering och mängd (punkten 1) men också om expedierad 
vara, dosering och mängd (punkten 7), och begreppet inköpsdag 
ersätts med expedieringsdatum utan att någon ändring i sak är 
avsedd (jfr nuvarande 8 § första stycket 1 lagen om receptregister). 

Vissa uppgifter som anses omfattas av begreppet administrativa 
uppgifter i nuvarande 8 § punkten 7 lagen om receptregister skrivs 
ut i den nya lagen: förskriven vara, läkemedelsform, styrka, 
dosering, administreringssätt, läkemedelsbehandlingens längd och 
behandlingsändamål samt datum för utfärdande av förskrivningen 
(punkten 1) och expedierande apotek samt expedierande farmaceut 
(punkten 7). 

I första punkten uppräknas uppgifter om ett läkemedel som kan 
hänföras till en förskrivning (jfr 8 § första stycket punkten 1 och 7 
lagen om receptregister samt 4 § punkten 1 lagen om 
läkemedelsförteckning). Med begreppet vara avses förmåns-
berättigade varor som anges i 15–18 §§ lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. Med förskriven vara avses sådan vara som 
förskrivits på recept eller blankett, se författningskommentaren till 
8 § första stycket punkten 1 och 2. Begreppet aktiv substans finns 
definierat i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315). Begreppen 
läkemedelsform, styrka, dosering, administreringssätt, läkemedels-
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behandlingslängd, behandlingsändamål och mängd finns definierade 
i Socialstyrelsens termbank.  

I andra punkten uppräknas uppgifter om patienten (se 8 första 
stycket punkten 3 lagen om receptregister och jfr 4 § punkten 2 
lagen om läkemedelsförteckning). 

I tredje punkten uppräknas uppgifter om förskrivaren (se 8 
första stycket punkten 4 lagen om receptregister och jfr 4 § 
punkten 3 lagen om läkemedelsförteckning). En definition av för-
skrivare finns i 1 kap. 7 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-
FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och 
teknisk sprit. 

I fjärde punkten anges ordinationsorsak. Ordinationsorsak 
ersätter koder för förskrivning i 8 § första stycket punkten 2 lagen 
om receptregister för att bättre stämma överens med den begrepps-
användning som råder idag. En definition av begreppet ordinations-
orsak finns i Socialstyrelsens termbank. 

I femte punkten anges senaste datum för uppföljning eller utsätt-
ning. Det är ny uppgift som inte förekommer i nuvarande recept-
register. En definition av utsättning finns i Socialstyrelsens 
termbank.  

I sjätte punkten uppräknas uppgifter som hänför sig till en 
expediering (jfr 8 § första stycket punkterna 1, 6 och 7 lagen om 
receptregister). Begreppen expediering och farmaceut finns 
definierade i 1 kap. 7 § HSLF-FS 2016:34. 

I sjunde punkten anges kostnad, kostnadsreducering enligt lagen 
om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 
smittskyddslagen (2004:168), se 8 § första stycket punkten 1 lagen 
om receptregister. 

I åttonde punkten anges övriga uppgifter som avser en 
förskrivning eller en expediering och motsvarar begreppet 
administrativa uppgifter i nuvarande 8 § punkten 7 lagen om 
receptregister. Det är fråga om uppgifter som behövs för att en 
giltig förskrivning ska föreligga eller som måste dokumenteras vid 
en expediering. I HSLF-FS 2016:34 finns bestämmelser om vad en 
förskrivning måste innehålla för att vara giltig samt vad som måste 
dokumenteras vid en expediering.  

I nionde punkten anges uppgift om samtycke och spärrning (jfr 
8 § första stycket punkten 5 lagen om receptregister). Uppgift om 
spärrning är ny uppgift som inte förekommer i receptregistret.  



Ds 2016:44 Författningskommentarer 

295 

I tionde punkten anges uppgifter om fullmakter. Det kan avse 
bl.a. fullmäktigens namn och personnummer. Punkten är ny och 
förekommer inte i nuvarande lag om receptregister. 
 
Sökbegrepp 
10 § 
Av paragrafen följer att patientens, fullmäktigens och förskrivarens 
identitet får användas som sökbegrepp endast för vissa ändamål. 
Ordinationsorsak får inte användas som sökbegrepp. Paragrafen 
behandlas i avsnitt 9.8.1. 
 
Utlämnande 
11 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 10 § lagen om receptregister (se 
prop. 2008/09:145 s. 443) och överförs i oförändrad lydelse till den 
nya lagen. 
 
Direktåtkomst 
12 § 
I paragrafen anges att direktåtkomst till andra uppgifter än 
ordinationsorsak, får ges till expedierande personal på ett 
öppenvårdsapotek, för ändamålen registrering av vissa uppgifter 
om ordinationer och förskrivningar av läkemedel och andra varor 
som ska expedieras på öppenvårdsapotek (se avsnitt 9.4.1), 
expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits (se 
avsnitt 9.4.3) samt registrering av underlag för tillämpning av 
bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel 
m.m. (se avsnitt 9.4.6). 
 Direktåtkomsten får endast avse uppgifter som är hänförliga till 
förskrivningar som inkommit till den nationella läkemedelslistan 
inom de senaste 24 månaderna. Av 5 § första stycket framgår att 
patientens samtycke inte krävs för nämnda behandling. Vad som 
avses med expedierande personal på öppenvårdsapotek redogörs i 
avsnitt 9.5.4. En definition av öppenvårdsapotek finns i 1 kap. 4 § 
lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Om ordinationsorsak 
se avsnitt 9.2.   
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13 § 
I paragrafen anges att direktåtkomst till uppgifter får ges till 
expedierande personal på ett öppenvårdsapotek, för ändamålen 
registrering av vissa uppgifter om ordinationer och förskrivningar 
till en patient med dosdispenserade läkemedel (se avsnitt 9.4.1), 
registrering och administrering av uppgifter om en fullmakt (se 
avsnitt 9.4.2) och underlättande av en patients läkemedels-
användning (se avsnitt 9.4.5). Av 5 § andra stycket framgår att 
nämnda behandling kräver patientens samtycke. 
 
14 § 
I paragrafen anges att direktåtkomst till uppgifter om ordinationer 
och förskrivningar av dosdispenserade läkemedel får ges till 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
förskriva, legitimerad sjuksköterska utan sådan behörighet och 
farmaceut i hälso- och sjukvården, för ändamålen registrering av 
vissa uppgifter om ordinationer och förskrivningar till en patient 
med dosdispenserade läkemedel, åstadkommande av en säker 
ordination av läkemedel för en patient, beredande av vård eller 
behandling av en patient, komplettering av en patientjournal, 
genomförande av en läkemedelsgenomgång och underlättande av 
en patients läkemedelsanvändning. Av 5 § andra stycket följer att 
nämnda behandling kräver patientens samtycke. Om aktörers 
direktåtkomst till uppgifter om dosdispenserade läkemedel se 
avsnitt 9.5.5. Om samtycke till behandling av uppgifter om 
dosdispenserade läkemedel se avsnitt 9.7.2. 
 
15 § 
I paragrafen anges att direktåtkomst till uppgift om att narkotiska 
läkemedel har förskrivits till en patient får ges till legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att förskriva 
läkemedel, för ändamålen åstadkommande av en säker ordination 
av läkemedel för en patient, beredande av vård eller behandling av 
en patient och komplettering av en patientjournal. Direkt-
åtkomsten får endast avse uppgift som är hänförlig till förskriv-
ningar som inkommit till den nationella läkemedelslistan inom de 
senaste 24 månaderna. Av 5 § första och andra styckena följer att 
patientens samtycke inte krävs för nämnda behandling Angående 
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de aktörer som kan få direktåtkomst till sådana uppgifter se avsnitt 
9.5.1. Avseende ändamålen se avsnitt 9.4.4. 
 
16 § 
I paragrafen anges för vilka ändamål som direktåtkomst till upp-
gifter får ges till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva läkemedel, till legitimerad sjuksköterska 
utan sådan behörighet eller till farmaceut i hälso- och sjukvården. 
Av 5 § andra stycket framgår att nämnd behandling kräver 
patientens samtycke. Angående de aktörer som kan få direkt-
åtkomst till registret se avsnitt 9.5.1–9.5.3. Hälso- och sjukvård 
finns definierat i 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355). Angående 
ändamålen se avsnitt 9.4.4–9.4.5. Vad gäller kravet på samtycke se 
avsnitt 9.8.2. 
 
17 §  
I paragrafen anges att patienten får ha direktåtkomst till uppgifter 
om sig själv. Direktåtkomst får även ges till annan fysisk person 
som patienten utsett genom fullmakt som finns registrerad i den 
nationella läkemedelslistan, se avsnitt 9.4.2.  
 
Direktåtkomst i akuta fall 
18 § 
I paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.9, anges att om det är 
nödvändigt för att patienten ska kunna få den vård eller behandling 
som han eller hon oundgängligen behöver och patienten inte kan 
lämna sitt samtycke, får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
med behörighet att förskriva läkemedel och legitimerad sjuk-
sköterska utan sådan behörighet ges direktåtkomst till uppgifter i 
den nationella läkemedelslistan för ändamålen åstadkommande av 
en säker ordination av läkemedel för en patient, beredande av vård 
eller behandling för en patient och kompletterande av en 
patientjournal. (jfr 3 § tredje stycket lagen om läkemedels-
förteckning). Detta gäller även för spärrade uppgifter. Av 5 § första 
och andra styckena framgår att nämnda behandling inte kräver 
patientens samtycke.    
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E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter 
19 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 12 § lagen om receptregister och 
avser E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter till 
öppenvårdsapoteken (se huvudsakligen prop. 2008/09:145 s. 444). 
Paragrafen har bearbetats språkligt men ingen ändring i sak är 
avsedd. 
 
20 § 
Paragrafen reglerar E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut 
vissa uppgifter till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med 
behörighet att förskriva, legitimerad sjuksköterska utan sådan 
behörighet och farmaceut i hälso- sjukvården enligt vad som anges i 
14–16 §§. I jämförelse med vad gäller enligt nuvarande 13 § lagen 
om receptregister innebär paragrafen en förändring på så sätt att 
skyldigheten att lämna ut uppgifter omfattar inte endast uppgifter 
om dosdispenserade läkemedel utan samtliga läkemedel som finns i 
registret samt att det tydliggörs till vilka aktörer som uppgifter får 
lämnas ut. 
 
21 § 
Första stycket motsvarar nuvarande 14 § första stycket lagen om 
receptregister och avser E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna 
ut vissa uppgifter till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) 
om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läke-
medelsförmåner, se huvudsakligen prop. 2008/09:145 s. 445. 

Andra stycket motsvarar nuvarande 14 § andra stycket lagen om 
receptregister och avser E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna 
ut vissa uppgifter enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168), se 
prop. 2015/16:97 s. 27. 
Tredje stycket motsvarar nuvarande 14 § tredje stycket lagen om 
receptregister och anger att för vissa ändamål ska uppgifter om 
patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes 
identitet skyddas, se huvudsakligen prop. 2008/09:145 s. 445. 
 
22 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande15 § lagen om receptregister och 
avser E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut vissa uppgifter 
till den förskrivare som gjort förskrivningen och till verksamhets-
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chefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör, se huvudsakligen 
prop. 2008/09:145 s. 445. 
 
23 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 16 § lagen om receptregister och 
avser E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut vissa uppgifter 
till Socialstyrelsen, se huvudsakligen prop. 2008/09:145 s. 445. 
Paragrafen har bearbetats språkligt och ett tillägg har gjorts som 
innebär att ordinationsorsak ska få redovisas till Socialstyrelsen. 

Första punkten motsvarar första punkten i nuvarande 16 § lagen 
om receptregister. Punkten har bearbetats språkligt men ingen 
ändring i sak är avsedd. 

Andra och tredje punkterna motsvarar andra och tredje 
punkterna i nuvarande 16 § lagen om receptregister och har över-
förts i oförändrad lydelse. 

Fjärde punkten är ny och innebär att uppgift om ordinations-
orsak ska få redovisas till Socialstyrelsen, skälen för detta behandlas 
i avsnitten 9.2 och 9.4.9. 
 
24 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 17 § lagen om receptregister och 
avser E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut vissa uppgifter 
till Inspektionen för vård och omsorg, se huvudsakligen prop. 
2008/09:145 s. 445. 
 
25 § 
Paragrafen motsvarar 18 § lagen om receptregister och avser E-
hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut vissa uppgifter till 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, se huvudsakligen prop. 
2008/09:145 s. 446. Paragrafen har bearbetats språkligt men ingen 
ändring i sak är avsedd. 
 
26 § 
Paragrafen motsvarar 18 a § lagen om receptregister och avser E-
hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut vissa uppgifter till 
Läkemedelsverket, se prop. 2013/14:93 s. 193. Paragrafen har bear-
betats språkligt men ingen ändring i sak är avsedd.   
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Gallring 
27 § 
Paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.12, innebär en förändring av 
bevarande av personuppgifter i jämförelse med nuvarande lag om 
receptregister (19 §) och lag om läkemedelsförteckning (9 §). Se 
avsnitt 9.12.4 vad gäller de överväganden som gjorts i fråga om 
bevarandetidens längd. 

I första stycket anges att uppgifter ska tas bort ur den nationella 
läkemedelslistan fem år efter det att den förskrivning som 
uppgifterna hör till inkommit till registret. 

I andra stycket anges att uppgift om samtycke avseende 
ändamålet registrering av vissa uppgifter om ordinationer och 
förskrivningar till en patient med dosdispenserade läkemedel ska 
tas bort ur registret när den inte längre är nödvändig för ändamålet. 
 
Sekretess 
28 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 21 § lagen om receptregister, se 
huvudsakligen prop. 2012/13:128 s. 59. 
 
Behörighetstilldelning  
29 § 
I paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.13, anges de krav som ställs 
på E-hälsomyndigheten vad gäller behörighet och åtkomst (jfr 
nuvarande 22 och 23 §§ lagen om receptregister samt 12 a och 
12 b §§ lagen om läkemedelsförteckning). 

I första stycket anges de krav som ställs på E-hälsomyndigheten 
vad gäller behörighet för att den personal som arbetar hos myndig-
heten ska få åtkomst till uppgifter i registret enligt vad som anges i 
lagen. 

I andra stycket anges de krav som ställs på E-hälsomyndigheten 
vad gäller behörighet för att de aktörer som inte arbetar hos 
myndigheten ska få direktåtkomst till uppgifter i registret enligt 
vad som anges i lagen. 

I nuvarande 22 § andra stycket lagen om receptregister och i 
12 a § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning anges att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till 
helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter. I 2 § förord-



Ds 2016:44 Författningskommentarer 

301 

ningen (2009:625) om receptregister och 2 § förordningen 
(2009:626) om läkemedelsförteckning anges att Datainspektionen 
får meddela föreskrifter om bl.a. tilldelning av behörighet för 
åtkomst till uppgifter i registren. Datainspektionen har inte 
meddelat några föreskrifter med stöd av nämnda bemyndiganden. 
Det kan även ifrågasättas om det är lämpligt att Datainspektionen 
som är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen ska kunna 
besluta om sådana föreskrifter. Bemyndiganden i nuvarande 22 § 
andra stycket lagen om receptregister och 12 a § andra stycket 
lagen om läkemedelsförteckning överförs därför inte till den nya 
lagen om nationell läkemedelslista. 
 
Åtkomstkontroll 
30 § 
I paragrafen anges E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till 
uppgifter i den nationella läkemedelslistan dokumenteras så att 
åtkomsten kan kontrolleras. Kravet som ställs på E-hälsomyndig-
heten medför kontroll av åtkomsten för samtliga som ges direkt-
åtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan  

I nuvarande 23 § andra stycket lagen om receptregister och 
12 b § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning anges att 
regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får 
meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll. I 2 § förord-
ningen om receptregister och 2 § förordningen om läkemedels-
förteckning anges att Datainspektionen får meddela föreskrifter 
om bl.a. dokumentation och kontroll av åtkomst. Datainspek-
tionen har inte meddelat några föreskrifter med stöd av nämnda 
bemyndiganden. Det kan i även ifrågasättas om det är lämpligt att 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet enligt personuppgifts-
lagen ska kunna besluta om sådana föreskrifter. Bemyndiganden i 
nuvarande 23 § andra stycket lagen om receptregister och 12 b § 
andra stycket lagen om läkemedelsförteckning överförs därför inte 
till den nya lagen om nationell läkemedelslista. 
 
Krav på hälso- och sjukvården och öppenvårdsapotek 
31 § 
I paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.3, anges att den som 
bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska ha ett elek-
troniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till upp-
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gifter i den nationella läkemedelslistan och vid en förskrivning 
lämna de uppgifter som anges i 9 §. Paragrafen införs efter förebild 
av nu gällande reglering för öppenvårdsapotek i 2 kap. 6 § 
punkterna 5–6 lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
 
32 §  
Paragrafen innehåller en hänvisning till 2 kap. 6 § punkterna 5–6 
lagen om handel med läkemedel där det ställs krav på att den som 
har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska ha ett elektroniskt 
system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter hos 
E-hälsomyndigheten samt vid expediering av en förskrivning lämna 
vissa uppgifter till E-hälsomyndigheten, se prop. 2008/09:145 
s. 421 samt avsnitt 9.3. 
 
E-hälsomyndighetens skyldighet att informera vissa myndigheter 
33 § 
Första stycket reglerar E-hälsomyndighetens skyldighet att 
informera Inspektionen för vård och omsorg om vad som fram-
kommit vid en kontroll av det elektroniska system för direkt-
åtkomst som den som bedriver verksamhet inom hälso- och 
sjukvården ska ha enligt 31 §.  

I andra stycket anges att myndigheten även ska informera 
Inspektionen för vård och omsorg om den som bedriver 
verksamhet inom hälso- och sjukvården inte lämnar de uppgifter 
till myndigheten som föreskrivs i 31 §.  

Paragrafen införs efter förebild av nu gällande reglering för 
öppenvårdsapotek i 2 kap. 10 b § lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel. Enligt 7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) står 
hälso- och sjukvården och dess personal under tillsyn av Inspek-
tionen för vård och omsorg. Inspektions tillsyn innebär bl.a. en 
granskning av att hälso- och sjukvårdsverksamhet uppfyller krav 
och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter (7 kap. 3 § patient-
säkerhetslagen). Det ankommer på Inspektionen att vidta de åt-
gärder som är lämpliga med anledning av E-hälsomyndighetens 
information. Det kan t.ex. bli fråga om åtgärdsförelägganden eller 
beslut om att förbjuda verksamheten (7 kap. 23–28 §§ patient-
säkerhetslagen). 
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34 §  
Paragrafen innehåller en hänvisning till 2 kap. 10 b § lagen om 
handel med läkemedel där det ställs krav på att E-hälsomyndighet 
ska informera Läkemedelsverket om vad som framkommit vid en 
kontroll av det av det elektroniska system för direktåtkomst till 
uppgifter hos myndigheten som den som har tillstånd att bedriva 
öppenvårdsapotek ska ha samt om en tillståndshavare inte lämnar 
de uppgifter till myndigheten som föreskrivs i lagen, se prop. 
2012/13:128 s. 41–45. 
 
Avgifter 
35 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 25 § första stycket lagen om 
receptregister, se prop. 2008/09:145 s. 448, och 14 § första stycket 
lagen om läkemedelsförteckning, se prop. 2008/09:145 s. 454). 

Bemyndiganden i nuvarande 25 § andra stycket lagen om recept-
register och 14 § andra stycket lagen om läkemedelsförteckning har 
förts över till den nya lagens 36 §. 
 
Bemyndigande 
36 § 
I paragrafen, som motsvarar nuvarande 25 § andra stycket lagen om 
receptregister och 14 § andra stycket lagen om läkemedelsförteck-
ning, anges att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna. 
 
37 §  
I paragrafen anges att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ordinations-
orsak enligt 9 §. Paragrafen motsvarar nuvarande 26 § lagen om 
receptregister men en viss språklig justering har gjort. Begreppet 
koder för förskrivningsorsak har ersatts med ordinationsorsak för 
att bättre stämma överens med den begreppsanvändning som råder 
idag. Ordinationsorsak behandlas i avsnitt 9.2. 
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13.2 Förslaget till förordning om nationell 
läkemedelslista 

Den nya förordningen kommer att ersätta nuvarande förordning 
(2009:625) om receptregister och förordning (2009:626) om 
läkemedelsförteckning. Bestämmelserna om bemyndiganden i 2 § 
förordningen om receptregister och 2 § förordningen om läke-
medelsförteckning som avser Datainspektionens rätt att meddela 
föreskrifter om bl.a. tilldelning av behörighet och dokumentation 
och kontroll av åtkomst överförs inte till den nya förordningen, se 
författningskommentaren till 29 § lagen om nationell läkemedels-
lista. 
 
1 § 
I paragrafen lämnas upplysning om lagstödet för förordningen. 
 
2 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 3 § förordningen om recept-
register och 3 § förordningen om läkemedelsförteckning och över-
förs i oförändrad lydelse till den nya förordningen. 
 
3 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 4 § förordningen om recept-
register men har bearbetats språkligt. Begreppet koder för förskriv-
ningsorsak har ersatts med ordinationsorsak. Ordinationsorsak 
behandlas i avsnitt 9.2. 

13.3 Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1996:1157) om läkemedelskommittéer 

4 § 
I paragrafen ersätts hänvisningen till lagen om receptregister med 
en hänvisning till lagen om nationell läkemedelslista. 
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13.4 Förslaget till förordning om ändring i 
förordningen (2005:363) om läkemedelsregister 
hos Socialstyrelsen 

4 §  
Paragrafens första punkt har med anledning av den lydelse som 
föreslås i 9 § lagen om nationell läkemedelslista bearbetats språkligt 
men ingen ändring i sak är avsedd.  

I paragrafen införs en ny fjärde punkt som avser ordinations-
orsak. Ändringen innebär att ordinationsorsak ska få registreras i 
läkemedelsregistret, se avsnitt 9.2 och 9.4.9. Ändringen har en 
koppling till 8 § femte stycket och 23 § i den nya lagen om 
nationell läkemedelslista.  

13.5 Förslaget till förordning om ändring i 
förordningen (2006:196) om register över hälso- 
och sjukvårdspersonal 

5 § 
Ändringen i första stycket punkten 2 innebär att hänvisningen till 
receptregistret enligt lagen om receptregister ersätts med en hän-
visning till den nationella läkemedelslistan enligt lagen om nationell 
läkemedelslista. 

Ändringen i första stycket punkten 4 innebär att hänvisningen till 
lagen om receptregister ersätts med en hänvisning till lagen om 
nationell läkemedelslista. 

13.6 Förslaget till lag om ändring i patientdatalag 
(2008:355) 

4 kap.  
6 §  
I paragrafen ersätts hänvisningen till 14 § lagen om receptregister 
med en hänvisning till 21 § lagen om nationell läkemedelslista. 
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13.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:366) 
om handel med läkemedel 

2 kap.  
6 § 
Ändringen i första stycket punkten 5 innebär att hänvisningen till 8 § 
lagen om receptregister ersätts med en hänvisning till 9 § 6–10 
lagen om nationell läkemedelslista. 

13.8 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

25 kap.  
6 § 
Ändringen i paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.6.3, innebär att 
sekretessen som gäller hos E-hälsomyndigheten enligt 25 kap. 
17 a § även ska gälla i förhållande till den vård- eller behandlings-
behövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om 
det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av 
synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.  

Enligt 25 kap. 17 a § gäller sekretess hos E-hälsomyndigheten 
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  
 
17 c § 
Ändringarna i första stycket innebär att sekretessen enligt 25 kap. 
17 a och 17 b §§ inte hindrar att uppgift i den nationella läke-
medelslistan lämnas enligt den nya lagen om nationell läke-
medelslista till förskrivare av läkemedel, legitimerad sjuksköterska 
utan behörighet att förskriva läkemedel, farmaceut i hälso- och 
sjukvården eller till expedierande personal på öppenvårdsapotek. 
De materiella ändringarna består i att nuvarande hänvisning till 
lagen om läkemedelsförteckning ersätts med en hänvisning till 
lagen om nationell läkemedelslista samt att det görs ett tillägg med 
farmaceut i hälso- och sjukvården som innebär att den sekretess-
brytande bestämmelsen även ska avse utlämnande av uppgifter till 
farmaceut i hälso- och sjukvården. Tillägget föranleds av att 
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farmaceut i hälso- och sjukvården föreslås kunna få direktåtkomst 
till uppgifter i den nationella läkemedelslistan, se avsnitt 9.5.3. . De 
redaktionella ändringarna består i att de sekretessbrytande 
bestämmelserna avseende utlämnande av uppgifter i den nya lagen 
om nationell läkemedelslista samlas i paragrafens första stycke 
genom att det införs en hänvisning till 25 kap. 17 b § samt att det 
införs ett tillägg med expedierande personal på öppenvårdsapotek. 

I andra stycket görs en redaktionell ändring som innebär att 
hänvisningen till lagen om receptregister tas bort med anledning av 
att de sekretessbrytande bestämmelserna avseende den nya lagen 
om nationell läkemedelslista samlas i paragrafens första stycke. 

13.9 Förslaget till förordning om ändring i 
förordningen (2009:659) om handel med 
läkemedel 

11 § 
I paragrafen ersätts hänvisningen till lagen om receptregister med 
en hänvisning till lagen om nationell läkemedelslista. 

13.10 Förslaget till förordning om ändring i 
förordningen (2013:1031) med instruktion för 
E-hälsomyndigheten 

2 § 
I paragrafens första punkt ersätts hänvisningen till lagen om 
receptregister och lagen om läkemedelsförteckning med en hänvis-
ning till lagen om nationell läkemedelslista. 

I paragrafens andra punkt görs ett tillägg som innebär att E-
hälsomyndigheten vid behov ska genomföra kontroller av det 
elektroniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndig-
heten som den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjuk-
vården ska ha enligt 31 § lagen om nationell läkemedelslista. Para-
grafen behandlas i författningskommentaren till 31 § lagen om 
nationell läkemedelslista. 
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Mer tydlighet och aktivitet 
i sjuk- och aktivitetsersättningen. [5]

Tolktjänst för vardagstolkning. [7]

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering 
och omställning på arbetsplatserna. [8]

Anpassningar av svensk rätt till EU- 
förordningen om kliniska läkemedels-
prövningar. [11]

Ytterligare åtgärder för att genomföra  
EU-direktiv om mänskliga vävnader 
och celler. [18]



Jämställda pensioner? [19]

Driftsformer för universitetssjukhus. [28]

Privata sjukvårdsförsäkringar inom  
offentligt finansierad hälso-  
och sjukvård. [29]

Reglering av distanshandel med  
alkoholdrycker. [33]

Anpassningar till EU:s nya förordningar  
om medicinteknik – del 1. [40]

Ansvar för de försäkringsmedicinska 
utredningarna. [41]

Mottagandet vid nationella  
evakueringar till Sverige. [43]

Nationell läkemedelslista. [44]

Utbildningsdepartementet

Etisk granskning av klinisk  
läkemedelsprövning. [12]

Validering med mervärde. [24]

Utrikesdepartementet

Riktlinjer för handläggningen av ärenden 
om internationella överenskommelser. 
[38]
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Yttrande över remiss angående valkrets-
indelningen vid 2018 års val till landstings-
fullmäktige 
Förslag till beslut 
Kalmar kommun har inget att invända mot att Kalmar kommun förblir en 
egen valkrets vid valet till landstingsfullmäktige år 2018. 

Bakgrund 
Landstinget har skickat ut en remiss till samtliga kommunstyrelser i Kalmar län 
avseende valkretsindelningen vid 2018 års val. 
 
Reglerna för indelning i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige framgår av 
vallagens bestämmelser. Enligt vallagen bör en valkrets utformas så att den får 
minst 8 fasta valkretsmandat. Den bör ha en sammanhängande gränslinje. 
 
Den nuvarande valkretsindelningen är följande: 
 
Valkrets Mandatfördelning 2014 
Första valkretsen: Västervik 9  
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfred 7  
Tredje valkretsen: Oskarshamn, Högsby och Mönsterås 12  
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås  9 
Femte valkretsen: Kalmar  16 
Sjätte valkretsen: Borgholm och Mörbylånga  7 
 
Det finns totalt 60 fasta mandat som tilldelas valkretsarna efter det antal röst-
berättigade man har. Dessutom finns sju utjämningsmandat, alltså totalt 67 
mandat. 
 
 
 
Susanne Eriksson   
Projekt- och exploatering 
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 Respektive kommunstyrelse i Kalmar län 

 

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val 
till landstingsfullmäktige 

Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den 

nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 

landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 

länsstyrelsen. 

 

Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från 

partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle 

behöva klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande 

omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i 

landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning. 

 

Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa 

oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.  

 

Nuvarande valkretsindelning är följande: 

 

Första valkretsen:  Västerviks kommun 

Andra valkretsen:  Vimmerby och Hultsfreds kommuner 

Tredje Valkretsen:  Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 

Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 

Femte valkretsen:  Kalmar kommun 

Sjätte valkretsen:  Borgholms och Mörbylånga kommuner 
 

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till 

landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen (2005:837). 

Indelningen i valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av 

fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig.  

 

Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå 

landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i 

valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat 

att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.  

 



Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2017-02-09 
   

  Diarienummer 
170121 

Sida 

2 (2) 

 

 

Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018 

års landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska 

kommunerna i länet haft tillfälle att yttra sig.  

 

Mot bakgrund av ovan ges kommunerna nu tillfälle att yttra sig. 

 

Remissvaren ska vara landstinget tillhanda senast den 10 april 2017.  

 

 

Ann-Sofie Dejke 

kanslidirektör 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén  2017-03-16 KS 2017/0286 
   

 
 
 
Konkurrensverket 
   
103 85 Stockholm 

 
 
 

Fullmakt 
 
 
Fullmakt gäller för Bertil Dahl att för Kalmar kommun avge svar rörande  
Konkurrensverkets ärende Dnr 82/2017. 
 
 
 
För Kalmar kommun 
 
 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 
    2017-03-09 KS 2017/0022 
   

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid Patrullriks scoutläger 
Den 30 juli till den 5 augusti 2017 arrangerar Salt (barn och unga i EFS och EFS 
i Sydöstra Sverige) i samarbete med Studieförbundet Sensus rikslägret Patrullriks 
i Kalmar. Patrullriks är ett scoutläger som arrangeras var tredje år och som 
främst vänder sig till scouter och andra barn och ungdomar. Antalet deltagare 
beräknas till ca 1 500. 
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med scoutlägret.  

Beslut 
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare) 
till en måltid i samband med Patrullriks scoutläger den 30 juli till 5 augusti 2017. 
Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs. 
 
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet. 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens 
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag). 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 
    2017-03-09 KS 2017/0141 
   

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid konferens Barnmorskors 
Utveckling i Småland 
Den 6 oktober 2017 arrangerar föreningen Barnmorskor i Kalmar län 
Barnmorskors Utveckling i Småland (BUS) i Kalmar.  
 
Dagen är ett återkommande arrangemang som alternerar inom Småland mellan 
de sjukhus som har obstetrisk specialitet. Mellan 180-200 personer beräknas 
delta under dagen. 
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med konferensen.  

Beslut 
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare) 
till en måltid i samband med Barnmorskors Utveckling i Småland den 6 oktober 
2017. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs. 
 
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet. 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens 
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag). 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 
    2017-03-09 KS 2017/0201 
   

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid distriktsmöte för Zonta distrikt 21 
Den 19-21 maj 2017 arrangerar Kalmar Zontaklubb distriktsmöte i Kalmar för 
Zonta distrikt 21 som omfattar Sverige och Lettland. 250 personer beräknas 
delta. 
 
Zonta International har under 90 år arbetat för att förbättra kvinnors ställning 
över hela världen. Det görs genom yrkesverksamma kvinnors internationella 
kamratskap och engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter inom 
bl.a. följande områden: kvinnors rätt till hälso- och sjukvård, rätt till utbildning, 
rätt att stärka sin ekonomiska ställning och rätt att inte bli utsatta för våld. 
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med distriktsmötet. 

Beslut 
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare) 
till en måltid i samband med distriktsmöte för Zonta distrikt 21 den 19-21 maj 
2017. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs. 
 
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet. 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens 
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag). 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret     
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
    2017-03-09 KS 2017/0234 
   

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid årsmöte med Riksorganisationen 
för Gode män och Förvaltare 
Den 29 april 2017 står Godmansföreningen i Kalmar som värd för årsmöte med 
Riksorganisationen för Gode män och Förvaltare (RGMF). Mellan 50-75 
personer beräknas delta.  
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med årsmötet. 

Beslut 
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare) 
till en måltid i samband med årsmöte med Riksorganisationen för Gode män 
och Förvaltare i Kalmar den 29 april 2017. Bidraget utgår under förutsättning att 
kommunens gästfrihetsregler följs. 
 
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet. 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens 
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag). 
 









































Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Lodjuret 17 - SBN 2017-0761 resp KS 2017/0229
Datum: den 3 mars 2017 08:44:44

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Tegelviken 2:4 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende inbyggnad av altan på fastighet Lodjuret 17.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Hjortronet 1 - SBN 2016-5112 resp KS 2017/0258
Datum: den 21 mars 2017 11:36:40

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastighet Kläckeberga 10:1
erinran mot inkommen ansökan avseende nybyggnad av flerbostadshus på fastighet Hjortronet
1. Gällande detaljplan bör följas under genomförandetiden, som är angiven till tio år.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Konstruktören 1 - SBN 2017-0614 resp KS 2017/0259
Datum: den 16 mars 2017 16:13:04

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Västerslät 9:17 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastighet
Konstruktören 1.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Haren 11 - SBN 2017-0071 resp KS 2017/0260
Datum: den 16 mars 2017 15:57:19

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Tegelviken 2:4 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring på
fastighet Haren 11.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Helen Törnvall, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Ägir 8 - SBN 2017-0752 resp KS 2017/0261
Datum: den 16 mars 2017 16:14:58

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Berga 10:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende skärmtak över fönster på fastighet Ägir 8.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Hobbiten 1 - SBN 2017-0020 resp KS 2017/0262
Datum: den 17 mars 2017 09:14:35

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastighet Lindeberga 1:57
erinran mot inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastighet Hobbiten 1.
Gällande detaljplan bör följas under genomförandetiden, som är angiven till fem år.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 33:9 - SBN 2017-0666 resp KS 2017/0263
Datum: den 16 mars 2017 15:52:20

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Rinkaby 10:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastighet Rinkaby
33:9.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Ljunglid 2 - SBN 2017-0227 resp KS 2017/0264
Datum: den 16 mars 2017 15:55:15

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Dörby 3:4 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende nybyggnad av garage på fastighet Ljunglid 2.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Klippern 4 - SBN 2017-0557 resp KS 2017/0265
Datum: den 16 mars 2017 16:41:21

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Norrliden 2:13 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastighet
Klippern 4.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Örlogsskeppet 3 - SBN 2016-5496 resp KS 2017/0266
Datum: den 16 mars 2017 16:43:46

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Krafslösa 5:5 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende fasadändring - garage på fastighet Örlogsskeppet
3.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:anna.hallenberg@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Dampehammar 1:85 - SBN 2017-0984 resp KS 2017/0267
Datum: den 17 mars 2017 09:17:49

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastighet Dampehammar 1:63
erinran mot inkommen ansökan avseende tillbyggnad av uterum på fastighet Dampehammar
1:85. Gällande detaljplan bör följas under genomförandetiden, som är angiven till tio år.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Törnrosa 1 - SBN 2017-0464 resp KS 2017/0268
Datum: den 16 mars 2017 16:46:10

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Lindeberga 1:40 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende nybyggnad av garage/gästrum och stenmur samt
rivning av befintlig garagebyggnad på fastighet Törnrosa 1.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Ratten 2 - SBN 2016-5748 resp KS 2017/0269
Datum: den 23 mars 2017 16:24:56

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Ängö 2:3 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastighet Ratten 2.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Helen Törnvall, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Ljungby 16:10 - SBN 2017-0411 resp KS 2017/0271
Datum: den 23 mars 2017 16:29:05

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Ljungby 16:1 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende nybyggnad av garage på fastighet Ljungby 16:10.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0086 resp KS 2017/0238
Datum: den 6 mars 2017 16:01:47

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från Kalmar Energi Elnät AB
avseende grävtillstånd - Schakt för nya serviser StorbildsTV, Norra vägen, Trångsundsvägen,
Södra vägen, Ängöleden och Erik Dahlbergs väg, 170306-170701.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt G5.
/Maria Jakobsson, Exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Kopia: Patrik Ihrman
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0096 resp KS 2017/0243
Datum: den 8 mars 2017 09:09:29

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från Skanska Sverige AB avseende
grävtillstånd – Starkströmsledning Bergkristallen och Brandbilen 1, 170313-170331.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt G5.
/Patrik Ihrman, Markingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Anna Hallenberg
Till: Mikael Jurgell
Ärende: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0093 resp KS 2017/0272
Datum: den 16 mars 2017 15:47:11

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från Rejlers avseende grävtillstånd
– Schakt för elkablar förstärkning av elnätet i Dörbylund och Rinkabyholm, sommaren 2017.
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt G5.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör
 
 
enligt uppdrag
Anna Hallenberg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Tillsyn 2017 1/12 till och med 31/12
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
2017-01-09 Förskola Smedby Kroggärdet Mästersmeden 1
2017-01-10 Netto Funkabo Visiret 1
2017-01-16 ICA Supermarket Rimsmeden Rimsmeden 7
2017-01-16 Ungdomshuset UNIK Ugglan 1
2017-01-18 Fria Läroverken Korpen 18-21
2017-01-19 Domkyrkan Domkyrkan 1
2017-01-20 Stadium Åldermannen 25
2017-01-24 Gruppbostad Gränden Dragkroken 10
2017-01-25 Förskola Skattkammaren Lagerträdet 10
2017-01-25 Vasakyrkan Lagerträdet 7
2017-01-25 Förkola Amanda Amanda 20
2017-01-26 Esplanadenskolan Domherren 1
2017-01-26 Stadium Hansa City Alhagen 3
2017-01-31 Netto Sandås Syrenen 10



Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-01-10 Star 6 Stripes Kalmar Vedgårdsholmen 15
2017-01-18 Swedol AB Plåten 8
2017-01-27 Svenssons Motorverkstad Stävlö 9:1
2017-01-27 Din- X Läckeby Stävlö 9:1

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-01-11 Mekonomen i Kalmar AB Plåten 4
2017-01-13 Östra Funkaboskolan Borgen 3
2017-01-19 EON Biofor Sverige AB Elefanten 4
2017-01-26 Mönsterås Biogas AB Stävlö 9:1
2017-01-31 Clas Ohlson Vedgårdsholmen 15



Tillsyn 2017 1/2 till och med 28/2
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2017-02-02 Kalmarsundsdansarna Oxhagen 2:1
2017-02-02 Gruppbostad Ebbebo Smedby Gård 1
2017-02-02 Hotell Hilda Koljan 27
2017-02-06 Gruppbostad Stiftelsen Calmia Lekstugan 1
2017-02-06 Förskola Montessoriskolan Backsippan Kajan 10
2017-02-08 Folkets Hus Förlösa Näbbkannan 1
2017-02-08 Gruppbostad Proviantgatan Kvarnen 11
2017-02-09 Gruppbostad Bottorps Behandlingshem Vassmolösa 2:35
2017-02-13 Gruppbostad Smedhagen Smedhagen 2
2017-02-13 Gruppbostad Tingby Fältet 12
2017-02-14 HVB Horisont Vallmon 19
2017-02-15 Baronen Fastighet Vedgårdsholmen 15
2017-02-28 Gruppbostad Vindbryggan Nya Stensberg 1
2017-02-28 Kalmar Fabriks- och hantverksaförening Gästgivaren 5

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor



Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-02-02 Niko Saber Uttern 11
2017-02-08 Jula AB Alhagen 3
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla § 13 den 14 mars 2017 och §§ 14-17 den 
22 mars 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 9:30-11:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 13-17 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Jonas Lövgren 
ordförande  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

 

Fastställande av dagordning 
Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i 
föredragningslistan: 
 
- Ärende 5 utgår: Information om Smedby aktivitetspark. 
 

§ 13 

Upphandling av om- och tillbyggnad av skollokaler på 
Hagby skola samt omdisponering av budgetmedel 
inom befintlig investeringsram 
Dnr KS 2017/0228 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars 2017. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av Södermöre kommundelsförvaltning 
att ersätta befintlig hyrpaviljong med sex klassrum och tre grupprum samt 
ombyggnad av hus 01 och 03. 
 
Den totala nybyggnadsytan uppgår till 870 m2, ombyggnadsytan är 910 m² och 
behandlad tomtarea till cirka 5600 m2. 
 
Entreprenaden kommer att drivas som en delad entreprenad. Byggstart enligt 
gällande tidplan är planerad till vecka 16, 2017. Färdigställandet är beräknat till 
september 2018.  

Överläggning 
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med följande leverantörer för om- 
och tillbyggnad av skollokaler på Hagby skola: 
 
Byggentreprenör: Åkesson Bygg i Kalmar AB (org.nr 556810-9945). 
VS-entreprenör: Kalmar VVS- & EL-montage AB (org.nr 556614-9166). 
Luftbehandlingsentreprenad: Assemblin ventilation AB (org.nr 556728-9177). 
El-entreprenad: LR Installation AB (org.nr 556073-5283). 
 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att omdisponera medel ur 
investeringsbudgeten för projektet. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

 

§ 14 
Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 
och Operatören 1 i Fjölebro etapp 4, Lindsdal 
Dnr KS 2016/0671 

Bakgrund 
En ny detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter, Fjölebro etapp 4, 
norra delen har tagits fram. I januari 2017 Kommunen bjöd i januari 2017 in 
till en riktad markanvisning för fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 samt 
Operatören 1.  
 
För markanvisningen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och 
utvärderingskriterier. Grundkriterierna, ett fullständigt förslag inlämnat i rätt tid 
samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod samarbetspartner 
(ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att fullfölja ingångna avtal 
och påbörjade projekt), skulle vara uppfyllda för att byggherrens förslag skulle 
utvärderas. Utvärderingskriterierna var köpeskillingens storlek samt gestaltning. 
 
Totalt lämnades fem förslag in. Urvalsgruppen, tjänstemän från kommun-
ledningskontorets projekt- och exploateringsenhet och samhällsbyggnads-
kontoret, gick igenom de förslag som lämnats in och gjort en samlad 
bedömning utifrån utvärderingskriterierna. Vid bedömningen av de inskickade 
bidragen vägde anbudspris och gestaltning in. Eftersom gestaltningen inte 
skilde sig så mycket åt mellan bidragen så blev anbudspriset avgörande. 
 
Ditt nya hem i Mellansverige AB föreslås få köpa alla tre områdena. Bidraget 
innehåller 22 bostäder i bostadsrättsform. Totalt har Teknikern 1, Teknikern 2 
och Operatören 1 en areal på 6 312 m2 och ger en total intäkt på 10 612 000 
kronor. 
 
Ditt nya hem i Mellansverige AB är ett helägt projektbolag till West Side 
Holding AB och har sitt kontor i Örebro. Inom varumärket Svenska 
Radhusgruppen har de byggt ca 500 radhus ibland annat Göteborg, Örebro 
och Helsingborg. De har även förvärvat och ombildat ett 100-tal hyres-
lägenheter.  

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner 
 
- köpekontrakt gällande Teknikern 1 mellan Kalmar kommun och Ditt nya 

hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en köpeskilling om 2 375 000 
kronor enligt kommunledningskontorets skrivelse. 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

 
- köpekontrakt gällande Teknikern 2 mellan Kalmar kommun och Ditt nya 

hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en köpeskilling om 5 137 000 
kronor enligt kommunledningskontorets skrivelse. 

 
- köpekontrakt gällande Operatören 1 mellan Kalmar kommun och Ditt nya 

hem i Mellansverige AB (556823-8207) för en köpeskilling om 3 100 000 
kronor enligt kommunledningskontorets skrivelse. 

 
 

§ 15 
Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och 
Björnbäret 1, Snurrom 
Dnr KS 2016/0222 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 mars 2017. 
 
Karta och köpekontrakt för Tranbäret 1. 
 
Karta och köpekontrakt för Björnbäret 1. 

Bakgrund 
Värsnäs Park AB är ett helägt dotterbolag till Boet Bostad AB som tidigare har 
en markreservation på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom. 
 
Värsnäs Park AB har för avsikt att på Tranbäret 1 uppföra totalt 210 stycken 
hyresrätter i sju flerbostadshus, samt en fristående lokal för centrumändamål på 
cirka 73 m2 BTA. Fastighetens areal är 12 788 m2. Priset för marken är 800 
kronor/m2 BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA för bostäder 14 437 m2 och 
BTA för lokal 73,3 m2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling 
erläggas, uppräkning med KPI. 
 
Värsnäs Park AB har för avsikt att på Björnbäret 1 uppföra totalt 176 stycken 
hyresrätter i fem flerbostadshus. Fastighetens areal är 10 883 m2. Priset för 
marken är 800 kronor/m2 BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA för bostäder 
12 049 m2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, 
uppräkning med KPI.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 
1 i Snurrom, enligt kommunledningskontorets förslag till Värsnäs Park AB 
(org.nr: 559061-4656) för en köpeskilling om 11 608 000 kronor för Tranbäret 1 
och 9 639 200 kr för Björnbäret 1.  
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2017-03-14 

 

§ 16 

Revidering av Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0220 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 mars 2017. 
 
Reviderad version av Regler för tomtkön i Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 19 december 2011 Regler för tomtkön i 
Kalmar kommun. Sedan dess har det visat sig att dessa regler inte är så tydliga 
som önskas då de i flera fall har tolkats på annat sätt än kommunens avsikt. 
Med anledning av detta har regelverket gåtts igenom och ett förslag till nya 
regler har tagits fram där språkliga förändringar har gjorts för att tydliggöra 
reglerna och minska risken för feltolkningar. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

§ 17 

Information från Länsstyrelsen i Kalmar län: 
Kommundialog – bostadsförsörjning 

Överläggning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har fått uppdraget att besöka länets kommuner för 
att föra en dialog om bostadsförsörjning. Eva Brynolf, Martina Almqvist, Pär 
Hansson, Åsa ”Felix” Everbrand samt Christian Forsell är föredragande från 
länsstyrelsen vid besöket i Kalmar kommun. De informerar bland annat om 
länsstyrelsens uppdrag vad gäller bostadsförsörjning samt lagstiftning och 
bidrag som kommunen kan söka.  
 
Anette Klinth, samhällsbyggnadskontoret, redogör för hur Kalmar kommun 
arbetar med bostadsförsörjning och den omfattande verksamhetsutveckling 
som kommunen genomfört på området de senaste åren. Företrädare från 
Kalmarhem AB, socialnämnden samt socialförvaltningen, kommunlednings-
kontoret och samhällsbyggnadskontoret är inbjudna och deltar i den 
efterföljande diskussionen kring hur Kalmar kommun och länsstyrelsen 
gemensamt bör arbeta med bostadsförsörjningen för att komma till rätta med 
bostadsbristen. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-03-15 

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 

 
 

Tid 
Onsdagen den 15 mars 2017 kl. 13:00 – 15.00 

Plats 
Personalenheten Nelsonska loftet 

Omfattning 
§ 11-15 

Beslutande 
Bertil Dahl (V), ordförande 
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
 

Ersättare 
Michael Ländin (S) 
 

Övriga 
Anne Elgmark, personalchef 
Mats Gustafsson, förhandlingschef 
Per Sundlöf, HR-strateg   § 11 
 

Sekreterare 
 
 
 
Mats Gustafsson 
 

Justeras 
 
 
 
Bertil Dahl Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande vice ordförande 
 
 
Justeringsdatum       Justeringsdatum  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 11 

kompetensutveckling 2017 
Dnr  
 
Per Sundlöf informerar om de utbildningar och kurser som är planerade för 
2017. 
 
Kalmar kommun har en strategisk plan för chefs och ledarutveckling. Där 
ingår bland annat följande utbildningar. 

• Ledarförsörjningsprogram 
• Chefskörkort 
• Utvecklande ledarskap (UL) 
• Ledarskap och självkännedom 
• Utveckling grupp och ledare (UGL) 
• Indirekt ledarskap (IL) 

 
 
Övriga utbildningar som finns planerade för 2017 är bland annat. 

• Introduktion för nyanställda 
• HBTQ-utbildning 
• Nya förvaltningslagen 
• Lönesamtal 
• Arbetsmiljöutbildningar 
• IT-utbildningar: IT-standard, office program, intranät, mm. 
• Klar- och braspråk 
• Retorik 
• Brandskyddsutbildningar 
• HLR 
• Livsmedelshygien 
• Läkemedelskörkort 
• Förflyttningsteknik 
• Pedagogisk dokumentation 
• Matematiklyft 
• Naturvetenskap och teknik 
• Läslyft 
• Stresshantering, livsstilsförändring 
• Projektledarutbildningar 
• Individens behov i centrum 
• Psykisk hälsa 

 
 
Personalutskottet tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-03-15 

 
§ 12 

Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel 
med bruttolöneavdrag 
Dnr KS 2016/1222 
 

Bakgrund 
Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska erbjuda personalcykel 
med bruttolöneavdrag till samtliga anställda. 

 
Kalmar kommun har under flera år och med många olika insatser arbetat för 
att öka cyklandet i staden och arbetet har varit lyckosamt. Det viktigaste skälet, 
enligt resvaneundersökningen, för våra anställda vid val av färdmedel till 
arbetet är tidsaspekten/tidsvinst. 
 
Personalcykel är enligt skattereglerna en skattepliktig förmån. 
Bruttolöneavdraget minskar den anställdes underlag till a-kassa, sjukpenning, 
föräldrapenning och pension. 
 
Upplägget innebär en merkostnad för kommunen på grund av att 
arbetsgivaravgifter tillkommer på förmånsvärdet samt administration av 
lönehandläggare. Förmånen är därmed inte kostnadsneutral. 
 
Sedan tidigare har Kalmar kommun ett bra samarbete med lokala cykelhandlare 
och en bra fortsättning på det arbetet skulle kunna vara att göra ramavtal med 
rabatter som gäller vår personal. Detta skulle gynna det lokala näringslivet 
genom att kommunanställda kan bibehålla sina relationer med de lokala 
cykelhandlare man redan känner förtroende för. Kalmar kommun kommer att 
fortsätta verka för goda villkor för de som cyklar till jobbet 
 
 
Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler 
typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.  
 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge 
serviceförvaltningen/upphandlingsenheten i uppdrag att teckna ramavtal med 
lokala cykelhandlare med syfte att ge personalrabatt för Kalmar kommuns 
anställda vid inköp av såväl cykel som service och tillbehör. 
 

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 

Reservation 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig mot beslutet och bilägger en skriftlig 
reservation. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-03-15 

 
Reservation 

Skriftlig reservation, personalutskottet 15 mars, § 12 

Liberalerna välkomnar i enlighet med motionens intentioner alla insatser för 
att öka cyklandet bland Kalmarbor såväl som Kalmar kommuns 
anställda.  Vi vet att pendling med cykel har positiva hälsoeffekter och att få 
fler att välja cykel eller kollektivtrafik i sina resor till och från jobbet har 
stora miljövinster för oss som kommun. En personalrabatt på cykel och 
tillbehör har förhoppningsvis en positiv effekt på cyklandet. 

Vi hade i första hand velat återremittera detta ärende för att få med 
erfarenheter från kommuner som beslutat om förmånen att få göra 
bruttolöneavdrag för cykelinköp. Exempelvis har Jönköping, Göteborg och 
Hammarö haft denna möjlighet. Flera andra kommuner har beslutat införa 
bruttolöneavdrag för cykel som en personalförmån däribland Växjö, 
Uppsala och Borås. 

I svaret på motionen uppges att förslaget inte är kostnadsneutralt och med 
kostnadsargumentet väljs möjligheten till bruttolöneavdrag bort.  Detta utan 
att en uppskattad kostnad uppges. Politik är att vilja och att inte se vinster i 
personalens hälsa, miljövinster eller skillnaden för den anställde att trots 
rabatt behöva göra hela utlägget för cykeln på en gång är att bortse från 
viktiga argument för att nå så många som möjligt med ett erbjudande. Andra 
kommuner har uppenbarligen sett värdet trots en kostnad. 

Vi välkomnar en personalrabatt på cyklar men tror att ett erbjudande om 
bruttolöneavdrag skulle attrahera fler anställda att välja en el- eller vanlig 
cykel. Särskilt då erbjudandet om miljöbil inte varit särskilt populärt. 

/Carl-Henrik Sölvinger (L) 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-03-15 

 
§ 13 

Löneöversyn 2017 vad händer? 
Dnr  
 
Mats Gustafsson redovisar hur läget ser ut just nu angående löneöversyn 2017. 
 
Akademikeralliansen, Lärarnas samverkansråd, Vårdförbundet och 
Fysioterapeuterna har ett gällande avtal utan några garanterade nivåer. 
 
Kommunal har ett gällande avtal där Kommunal är garanterade märket som 
exportindustrin ska sätta, plus att Kommunal är garanterade 180 kr per 
undersköterska. 
 
AKV med Vision, SSR och Ledarna har i dagsläget inget avtal gällande 2017. 
 
På grund av rådande läge är osäkerheten stor gällande totala kostnader för 
kommunen vilket har gjort att arbetsgivaren har vädjat till de förbund som har 
ett avtal att invänta märket och AKV´s avtalsförhandlingar. 
 
Detta innebär att det inte finns något datum för när Kalmar kommun kan 
genomföra löneöversyn 2017. 
 
 
Personalutskottet fattar inga beslut med anledning av frågan. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-03-15 

 
§ 14 

Chefer i Kalmar kommun med utländsk bakgrund 
Dnr  
 
Personalchefen redovisar siffror om hur stor andel av kommunens chefer som 
har utländsk bakgrund.  
Förvaltning Antal 

chefer 
Antal utländsk bakgrund: utrikes 
född, eller inrikes född med två 
utrikes födda föräldrar. Siffrorna 
bygger på personkännedom och kan 
av det skälet vara osäkra. Vi får inte 
registrera utländsk bakgrund 

Andel 

BOU 29 4 13,8% 
OMS 41 3? 7,3% 
KLK 16 0 0 
KOF 7 1 14,3% 
SF 35 2 5,7% 
SOC 59 8 13,5% 
SBK 13 1? 7,7% 
SDM 9 0 0 
Totalt 209 19 9,1% 
Andel chefer i 
kommunen 

  4% 

 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-03-15 

 
§ 15 

Sjukfrånvaro 
Dnr  
Anne Elgmark och Ylva Gorton redovisar statistik och förutsättningar för det 
hälsofrämjande arbetet och med rehabilitering. 
Intensivt stöd och utbildning till chefer under 2017 
Viktigt att arbetet i verksamheterna följs upp via nämnderna 
Chefen har alltid rehabiliteringsansvaret och de behöver i sin tur goda 
förutsättningar och arbetsmiljö 
De organisatoriska förutsättningar för ett nära ledarskap ser väldigt olika ut i 
kommunen – t.ex. antal anställda och var chefen har sin arbetsplats geografiskt 
nära eller långt bort från medarbetarna. 
 
Flera förändringar inom hälso- och sjukvården samt inom Försäkringskassans 
område kommer att påverka oss som arbetsgivare. 
 
Exempel: 
Försäkringskassan tar hänsyn till de nya riktlinjerna från socialstyrelsen vilket 
innebär att rätten till sjukpenning inte blir godkänd även om läkare skrivit ett 
intyg. 
Det är nya riktlinjer för läkarna som började gälla i januari 2017 vilket innebär 
att läkaren bör undvika sjukskrivning – eller sjukskriva patienter på deltid – i 
högre utsträckning än tidigare.  
Arbetsrelaterad stress kommer i framtiden inte att leda till någon åtgärd i 
primärvården, ingen sjukskrivning eller mycket kort 
Försäkringskassan ska minska sina kostnader och kommer i större utsträckning 
ge avslag på sjukskrivningar – det blir arbetsgivarens ansvar. 
Konsekvenser för Kalmar kommun: 
Arbetsgivaren har svårt/kan inte anpassa arbetsuppgifterna efter individens 
förmåga…vad vi måste göra och vad vi kan göra 
Kommer att leda till fler personalärenden 
Försäkringskassan och sjukvården kommer inte ”hjälpa” arbetsgivarna i 
framtiden  
Vi behöver som arbetsgivare fundera på hur vi ska arbeta framåt med: 
Rehabilitering – anpassning - omplacering och avslut 
 
Personalutskottet önskar återkommande rapportering om hur situationen 
utvecklas. 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen Administration    

Adress   ,    │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │jimmy.rudelius@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jimmy Rudelius 2017-02-08 KFN 2015/0230 
50661 

 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 

Uppföljning intern kontrollplan 2016 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd 
intern kontrollplan 2016 med de föreslagna åtgärderna för avvikelserna. Vidare 
beslutar nämnden att skicka rapporten till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att organisera den interna kontrollen 
inom nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutar årligen om en intern kon-
trollplan och förvaltningen ansvarar för att rapporterar utfallet av kontrollerna 
till nämnden vid årets slut. Redovisningen av internkontrollen finns i kultur- 
och fritidsnämndens årsrapport för 2016. 
 
Förvaltningen har genomfört kontrollerna i 2016 års internkontrollplan och 
funnit att förvaltningen generellt har en god intern kontroll och styrning. 
Mindre avvikelser har dock identifierats inom följande områden: representat-
ion/resor/kurser, kundfakturor, förfallna leverantörsfakturor och bidragsutbe-
talningar.  
Förvaltningen har vid varje avvikelse antingen angett redan påbörjad åtgärd 
eller förslag på åtgärd för att åtgärda avvikelsen. 
 
 
 
 
Lolita Persson Jimmy Rudelius 
förvaltningschef administrativ chef 
 
 
Bilagor 
Årsrapport kultur- och fritidsnämnden 2016  
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-02-16 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2017-02-27 
 

§ 9 

Uppföljning intern kontrollplan 2016 

Dnr KFN 2015/0230 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius 
skrivelse 8 februari 2017, samt Årsrapport kultur- och fritidsnämnden 2016. 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att organisera den interna kontrollen 
inom nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutar årligen om en intern 
kontrollplan och förvaltningen ansvarar för att rapporterar utfallet av 
kontrollerna till nämnden vid årets slut. Redovisningen av internkontrollen 
finns i kultur- och fritidsnämndens årsrapport för 2016. 
 
Förvaltningen har genomfört kontrollerna i 2016 års internkontrollplan och 
funnit att förvaltningen generellt har en god intern kontroll och styrning. 
Mindre avvikelser har dock identifierats inom följande områden: 
representation/resor/kurser, kundfakturor, förfallna leverantörsfakturor och 
bidragsutbetalningar.  
Förvaltningen har vid varje avvikelse antingen angett redan påbörjad åtgärd 
eller förslag på åtgärd för att åtgärda avvikelsen. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd 
intern kontrollplan 2016 med de föreslagna åtgärderna för avvikelserna. Vidare 
beslutar nämnden att skicka rapporten till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
 
 

Justeras 

 
Marianne Dahlberg Karl Holst 
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Kultur- och fritidsnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-16 

 

 

ordförande  
 







 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 8/2017 

Vårt dnr  
 17/00003 
 2017-03-10   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

Avd för administration 
Karin Särnå 
 

Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 
 

 
 

SKL:s sammanträdesplan för 2018 

Dnr 17/00034 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 10 
mars 2017 beslutat om sammanträdesplan 2018 för styrelsen, beredningar och 
delegationer enligt följande: 

 

Beredning Styrelse 
 

25 januari 26 januari 

Februari mötesfri  
15 mars 16 mars 

19 april 20 april 

24 maj 25 maj 

14 juni 15 juni 

Juli är mötesfri  

Augusti är mötesfri  

13 september 14 september 

11 oktober 12 oktober 

15 november 16 november 

13 december 14 december 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Lena Micko 
Ordförande 



Portföljfakta för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2017-02-28

Antal andelar   903 521,2499 St
Andelskurs 3 912,3343 Kr

Svenska aktier/fonder 49,50%1 749 736 165 Kr
Utländska aktier/fonder 9,35%  330 423 704 Kr
Obligationer 33,15%1 171 958 962 Kr
Räntefonder 3,54%  125 120 924 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,16%  5 495 437 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   21 694 Kr
Likviditet 4,67%  165 051 617 Kr
Ej bokförd likviditet -0,14% - 5 014 961 Kr
Öppen position köpoptioner -0,22% - 7 916 407 Kr

Summa förmögenhet 3 534 877 135 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-02

Avkastning, portfölj 10,23% 
Avkastning, jämförelseindex 9,45% 

Standaravvikelse, portfölj 8,77% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 8,04% 

Sharpekvot, portfölj 1,01 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,00 

Aktiv risk 2,43% 
Informationskvot 0,32 

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-02 - 2017-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2017-02-28
Från datum Portföljen Index Differens
2017-01-31 2,97% 1,82% 1,15%
2016-12-31 3,61% 2,17% 1,44%
11-30 5,86% 3,57% 2,29%
10-31 6,81% 3,96% 2,85%
09-30 6,64% 3,41% 3,22%
08-31 8,82% 4,30% 4,51%
07-31 11,15% 5,65% 5,50%
06-30 14,94% 8,81% 6,12%
05-31 13,32% 7,58% 5,73%
04-30 15,33% 9,13% 6,19%
03-31 15,74% 9,49% 6,25%
02-29 17,60% 10,57% 7,03%
2015-12-31 15,35% 8,57% 6,78%
2014-12-31 22,18% 14,76% 7,43%
2013-12-31 36,30% 27,89% 8,41%
2012-12-31 56,24% 45,13% 11,11%
2011-12-31 75,62% 59,58% 16,04%
2010-12-31 65,66% 55,28% 10,38%
2009-12-31 88,91% 77,20% 11,71%
2008-12-31 133,95% 123,68% 10,28%
2007-12-31 97,46% 86,83% 10,63%
2006-12-31 93,35% 87,02% 6,33%
2005-12-30 127,29% 113,63% 13,66%
2004-12-30 181,94% 155,31% 26,64%
2003-12-30 221,81% 191,15% 30,67%
2003-02-28 291,23% 254,09% 37,15%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
Aktier 2 080 58,8% 25%-60%

Total utlandsandel  330 9,3% Max 15%

Aktier i övriga länder *)  19 0,5% Max 5%

Enskild motpart Max 10%
exkl svenska staten
- Swedbank  272  7,7%
- SEB  249  7,0%
- Svenska Handelsbanken 176  5,0%
- Nordea  123  3,5%
- Hennes & Mauritz  108  3,1%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag  651 18,4% Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28

Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag

2017
Landstinget i Kalmar 48,01% 537 176 000 1697 128 923 215,9%
Oskarshamns kommun 20,64% 440 000 000 729 471 032 65,8%
Vimmerby kommun 5,84% 51 000 000 206 527 340 305,0%
Mönsterås kommun 4,86% 51 021 000 171 713 229 236,6%
Hultsfreds kommun 4,41% 39 009 000 156 034 823 300,0%
Nybro kommun 3,65% 50 000 000 129 056 988 158,1%
Kalmar kommun 3,46% 50 000 000 122 330 446 144,7%
Högsby kommun 3,10% 26 375 000 109 542 033 315,3%
Mörbylånga kommun 2,78% 24 500 000 98 399 459 301,6%
Torsås kommun 1,65% 32 500 000 58 214 514 79,1%
Emmaboda kommun 1,60% 16 850 000 56 458 347 235,1%
Summa 100.00% 1 318 431 000 3 534 877 135 168,1%



Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 3

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2017-02-28

Antal andelar   318 783,7761 St
Andelskurs 6 892,5994 Kr

Svenska aktier/fonder 79,63%1 749 736 165 Kr
Utländska aktier/fonder 15,04%  330 423 704 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   21 054 Kr
Likviditet 5,92%  129 999 295 Kr
Ej bokförd likviditet -0,23% - 5 014 961 Kr
Öppen position köpoptioner -0,36% - 7 916 407 Kr

Summa förmögenhet 2 197 248 851 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-02

Avkastning, portfölj 14,78% 
Avkastning, jämförelseindex 14,24% 

Standaravvikelse, portfölj 14,83% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 16,66% 

Sharpekvot, portfölj 0,90 
Sharpekvot, jämförelseindex 0,77 

Aktiv risk 3,97% 
Informationskvot 0,14 

Fem största innehaven 2017-02-28

Skandinaviska Enskilda Banken A  113 630 000 Kr
Hennes & Mauritz B  107 847 200 Kr
Investor B  105 466 800 Kr
Sandvik  98 240 000 Kr
SCA B  83 220 000 Kr

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-02 - 2017-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2017-02-28
Från datum Portföljen Index Differens
2017-01-31 4,07% 2,95% 1,12%
2016-12-31 5,08% 4,23% 0,85%
11-30 8,45% 7,28% 1,17%
10-31 10,23% 8,82% 1,41%
09-30 9,46% 7,79% 1,67%
08-31 12,92% 9,71% 3,21%
07-31 16,59% 12,42% 4,17%
06-30 22,51% 18,64% 3,87%
05-31 19,46% 14,41% 5,05%
04-30 22,20% 17,26% 4,94%
03-31 22,41% 18,33% 4,07%
02-29 25,18% 20,61% 4,57%
2015-12-31 21,71% 14,28% 7,43%
2014-12-31 32,49% 26,17% 6,31%
2013-12-31 55,29% 46,12% 9,18%
2012-12-31 92,61% 86,96% 5,65%
2011-12-31 125,61% 117,78% 7,83%
2010-12-31 97,50% 88,37% 9,14%
2009-12-31 145,45% 138,67% 6,78%
2008-12-31 250,98% 263,99% -13,01%
2007-12-31 153,10% 121,85% 31,25%
2006-12-31 140,84% 116,09% 24,76%
2005-12-30 199,41% 176,73% 22,68%
2004-12-30 300,23% 277,25% 22,99%
2003-12-30 381,71% 355,53% 26,19%
2003-02-28 589,26% 544,59% 44,67%

Branschfördelning 2017-02-28 och 2016-12-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 3

Ej bokförd likviditet
Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto

Köp av Sampo A 2017-02-27 2017-03-01  12 000   43,62  523 418 5 000 697   0 SEB
Köp av Storebrand 2017-02-27 2017-03-01  80 000   56,03 4 482 354 4 840 942   0 SEB
Summa köp 9 841 640   0

Sälj av Intrum Justitia 2017-02-27 2017-03-01  15 000   321,78 4 826 679 4 826 679 2 342 850 SEB
Summa sälj 4 826 679 2 342 850
Summa ej bokförd likviditet -5 014 961

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Söderberg & Partners SEK  548 099,11   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 18 689 593,29   0,00   0,00   0,00%
SWEDBANK SEK 44 265 427,70  21 054,04   0,00   0,25%
SEB SEK 66 496 175,28   0,00   0,00   0,00%
Summa 129 999 295,38  21 054,04   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,9963 DKK  1,2912 EUR  9,5982
GBP  11,2819 NOK  1,0837 USD  9,0785

Övriga skulder och fodringar
Text Belopp
Öppen position köpoptioner 7 916 407
Summa skulder 7 916 407

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-02
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Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-02-28

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Finans och fastighet  497 464 921  373 184 954,21  33,30  124 279 967 23,91     
Catella B   400 000   21,00  8 400 000  8 054 313,00   20,14  4,29   345 687 0,40     SEB
Hemfosa Fastigheter AB   180 000   83,90  15 102 000  9 292 885,00   51,63  62,51  5 809 115 0,73     SEB
Investor B   294 600   358,00  105 466 800  66 264 548,03   224,93  59,16  39 202 252 5,07     Handelsbanken
Nordea   600 000   105,80  63 480 000  39 655 635,58   66,09  60,08  23 824 364 3,05     SEB
Pandox b   150 000   142,40  21 360 000  16 026 117,00   106,84  33,28  5 333 883 1,03     Handelsbanken
Platzer Fastigheter AB   407 778   46,30  18 880 121  13 757 924,63   33,74  37,23  5 122 196 0,91     Handelsbanken
Skandinaviska Enskilda Banken A  1 100 000   103,30  113 630 000  96 311 568,72   87,56  17,98  17 318 431 5,46     Swedbank
Swedbank A   340 000   222,90  75 786 000  49 362 340,02   145,18  53,53  26 423 660 3,64     Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A   600 000   125,60  75 360 000  74 459 622,23   124,10  1,21   900 378 3,62     Handelsbanken

Hälsovård  191 358 450  151 083 655,93  26,66  40 274 794 9,20     
Alligator   300 000   31,50  9 450 000  10 856 206,00   36,19 - 12,95 - 1 406 206 0,45     SEB
AstraZeneca   27 700   528,50  14 639 450  13 884 646,24   501,25  5,44   754 804 0,70     Handelsbanken
Elekta B   900 000   85,75  77 175 000  58 314 565,89   64,79  32,34  18 860 434 3,71     SEB
Getinge B   170 000   153,20  26 044 000  31 285 051,26   184,03 - 16,75 - 5 241 051 1,25     SEB
Raysearch Laboratories B   140 000   230,00  32 200 000  13 262 868,61   94,73  142,78  18 937 131 1,55     SEB
Swedish Orphan Biovitrum   260 000   122,50  31 850 000  23 480 317,93   90,31  35,65  8 369 682 1,53     SEB

Industri  568 269 083  396 054 782,70  43,48  172 214 300 27,32     
ABB Ltd   143 000   204,20  29 200 600  23 302 064,83   162,95  25,31  5 898 535 1,40     SEB
Atlas Copco B   210 000   267,00  56 070 000  26 281 823,00   125,15  113,34  29 788 177 2,70     SEB
Bravida Holding   344 000   58,95  20 278 800  16 371 393,00   47,59  23,87  3 907 407 0,97     SEB
Bulten AB   95 931   115,75  11 104 013  6 776 835,79   70,64  63,85  4 327 177 0,53     SEB
ELTEL   130 000   52,25  6 792 500  9 455 516,79   72,73 - 28,16 - 2 663 017 0,33     SEB
Intrum Justitia   100 000   326,50  32 650 000  15 619 000,67   156,19  109,04  17 030 999 1,57     SEB
NCC B   178 100   214,70  38 238 070  34 994 158,67   196,49  9,27  3 243 911 1,84     SEB
Sandvik   800 000   122,80  98 240 000  72 899 042,07   91,12  34,76  25 340 958 4,72     Swedbank
Securitas B   100 000   137,80  13 780 000  14 155 874,00   141,56 - 2,66 -  375 874 0,66     SEB
Skanska B   325 500   215,20  70 047 600  41 956 504,11   128,90  66,95  28 091 096 3,37     SEB
SKF B   300 000   171,90  51 570 000  46 168 299,29   153,89  11,70  5 401 701 2,48     SEB
Trelleborg B   200 000   185,50  37 100 000  17 055 689,89   85,28  117,52  20 044 310 1,78     SEB
Volvo A   175 000   118,10  20 667 500  7 235 357,25   41,34  185,65  13 432 143 0,99     Swedbank
Volvo B   700 000   117,90  82 530 000  63 783 223,34   91,12  29,39  18 746 777 3,97     Swedbank

IT  126 191 636  125 398 894,98  0,63   792 741 6,07     
Acando b   900 000   32,40  29 160 000  13 758 828,51   15,29  111,94  15 401 171 1,40     SEB
Ericsson B  1 000 000   58,75  58 750 000  91 187 057,04   91,19 - 35,57 - 32 437 057 2,82     Swedbank
KnowIT   254 544   125,25  31 881 636  13 797 849,43   54,21  131,06  18 083 787 1,53     SEB
Tobii AB   100 000   64,00  6 400 000  6 655 160,00   66,55 - 3,83 -  255 160 0,31     SEB

Material  108 024 000  72 042 856,83  49,94  35 981 143 5,19     
Boliden   90 000   275,60  24 804 000  16 104 651,23   178,94  54,02  8 699 349 1,19     SEB
SCA B   300 000   277,40  83 220 000  55 938 205,60   186,46  48,77  27 281 794 4,00     SEB

Sällanköpsvaror  135 885 200  126 162 145,62  7,71  9 723 054 6,53     
Autoliv   22 000   948,00  20 856 000  20 521 332,42   932,79  1,63   334 668 1,00     Swedbank
Electrolux B   30 000   239,40  7 182 000  6 737 591,62   224,59  6,60   444 408 0,35     SEB
Hennes & Mauritz B   452 000   238,60  107 847 200  98 903 221,58   218,81  9,04  8 943 978 5,18     SEB

Teleoperatörer  116 167 875  130 378 274,14 - 10,90 - 14 210 399 5,58     
Tele 2 B   562 500   80,75  45 421 875  40 719 105,00   72,39  11,55  4 702 770 2,18     SEB
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Telia Company  1 950 000   36,28  70 746 000  89 659 169,14   45,98 - 21,09 - 18 913 169 3,40     Swedbank

Utland  330 423 704  283 887 470,89  16,39  46 536 233 15,88     
Alfred Berg Fastighetsfond   189 005   154,91  29 278 767  23 000 000,00   121,69  27,30  6 278 767 1,41     Alfred Berg
Autocall Amerikanska 200714   150 000   40,18  6 027 000  15 000 000,00   100,00 - 59,82 - 8 973 000 0,29     SEB
Autocall svbolag 200917   150 000   122,32  18 348 000  15 000 000,00   100,00  22,32  3 348 000 0,88     SEB
Autocall svbolag 201106   120 000   79,60  9 552 000  12 000 000,00   100,00 - 20,40 - 2 448 000 0,46     SEB
Autocall svbolag CBK 211202   150 000   104,47  15 670 500  15 000 000,00   100,00  4,47   670 500 0,75     SEB
Autocall svbolag månad 200713   200 000   103,61  20 722 000  20 000 000,00   100,00  3,61   722 000 1,00     SEB
Autocall svbolag skandia211110   150 000   107,10  16 065 000  15 000 000,00   100,00  7,10  1 065 000 0,77     SEB
Handelsbanken Hållbar Energi   462 222   144,30  66 698 586  45 574 174,61   98,60  46,35  21 124 411 3,21     Handelsbanken
ING BANK N:V LÅN 6133 190128   200 000   92,90  18 580 000  17 764 000,00   88,82  4,59   816 000 0,89     Swedbank
NDA Bevis Nordiska Bolag   120 000   95,52  11 462 400  12 000 000,00   100,00 - 4,48 -  537 600 0,55     SEB
Novo Nordisk B   45 000   321,77  14 479 842  14 366 333,12   319,25  0,79   113 509 0,70     SEB
OPM Private Equity   99 047   253,11  25 069 639  10 331 172,70   104,31  142,66  14 738 466 1,21     OPM Optimized Portfolia M-ment
Sampo A   30 000   412,82  12 384 536  12 477 415,20   415,91 - 0,74 -  92 879 0,60     SEB
Save Earth Fund   143 828   148,05  21 293 747  14 500 000,02   100,81  46,85  6 793 747 1,02     Handelsbanken
Storebrand   200 000   61,34  12 267 925  11 874 375,24   59,37  3,31   393 550 0,59     SEB
SWB Bevis Energieffktiv 191120   100 000   117,30  11 730 000  10 000 000,00   100,00  17,30  1 730 000 0,56     SEB
Öhman Global Hållbar   139 481   149,08  20 793 762  20 000 000,00   143,39  3,97   793 762 1,00     Öhman Fonder

Övriga  6 375 000  9 741 842,00 - 34,56 - 3 366 842 0,31     
XACT BEAR 2   100 000   63,75  6 375 000  9 741 842,00   97,42 - 34,56 - 3 366 842 0,31     Swedbank

Summa aktier 2 080 159 869 1 667 934 877,31 24,71  412 224 992    0,00 100,00    
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ABB Ltd/1703/210 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  35 240   204,20 4 084 000    SEB
ABB Ltd/1704/210 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  63 255   204,20 6 126 000    SEB
ABB Ltd/1705/215 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  62 560   204,20 8 168 000    SEB
ABB Ltd/1706/210 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  106 110   204,20 8 168 000    SEB
AstraZeneca/1704/510 Sälj av köp  277,00 27 700,00  0,00   0  190 507   528,50 14 639 450    Handelsbanken
Autoliv/1704/1020 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  83 598   948,00 18 960 000    Swedbank
Boliden/1706/280 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  280 995   275,60 11 024 000    SEB
Electrolux B/1703/245 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  79 583   239,40 7 182 000    SEB
Elekta B/1706/90 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  102 950   85,75 4 287 500    SEB
Elekta B/1706/95 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  78 200   85,75 4 287 500    SEB
Ericsson B/1703/59 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  59 277   58,75 2 937 500    Swedbank
Ericsson B/1703/60 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  103 317   58,75 2 937 500    Swedbank
Ericsson B/1705/59 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  115 443   58,75 5 875 000    Swedbank
Ericsson B/1706/62 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  164 982   58,75 5 875 000    Swedbank
Hennes & Mauritz B/1704/265 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  150 270   238,60 14 316 000    SEB
Hennes & Mauritz B/1706/290 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  135 094   238,60 11 930 000    SEB
Investor B/1703/360 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  126 743   358,00 10 740 000    Handelsbanken
Nordea/1703/105 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  275 100   105,80 10 580 000    SEB
Nordea/1705/107.5 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  265 275   105,80 10 580 000    SEB
Nordea/1706/110 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  131 650   105,80 10 580 000    SEB
Sandvik/1703/117.50 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  226 205   122,80 6 140 000    Swedbank
Sandvik/1703/120 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  177 030   122,80 6 140 000    Swedbank
Sandvik/1706/125 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  272 921   122,80 12 280 000    Swedbank
Sandvik/1706/130 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  221 288   122,80 12 280 000    Swedbank
SCA B/1703/270 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  201 413   277,40 13 870 000    SEB
SCA B/1705/275 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  307 031   277,40 13 870 000    SEB
SCA B/1706/290 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  117 800   277,40 13 870 000    SEB
Skandinaviska Enskilda Banken A/1703/102.50 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  231 123   103,30 10 330 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1703/105 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  106 710   103,30 7 231 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1704/105 Sälj av köp  800,00 80 000,00  0,00   0  114 086   103,30 8 264 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1705/107.50 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  176 483   103,30 15 495 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1706/105 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  223 746   103,30 15 495 000    Swedbank
Skanska B/1703/235 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  66 225   215,20 6 456 000    SEB
Skanska B/1704/225 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  60 285   215,20 6 456 000    SEB
Skanska B/1706/240 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  132 638   215,20 10 760 000    SEB
SKF B/1703/185 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  107 584   171,90 5 157 000    SEB
SKF B/1705/180 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  144 919   171,90 8 595 000    SEB
Swedbank A/1703/235 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  200 430   222,90 8 916 000    Handelsbanken
Swedbank A/1703/240 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  137 550   222,90 8 916 000    Handelsbanken
Swedish Orphan Biovitrum/1703/115 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  126 510   122,50 7 350 000    SEB
Swedish Orphan Biovitrum/1704/122.50 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  122 750   122,50 6 125 000    SEB
Svenska Handelsbanken A/1703/140 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  114 953   125,60 7 536 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1704/135 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  127 700   125,60 12 560 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1706/140 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  96 285   125,60 8 792 000    Handelsbanken
Tele 2 B/1703/77.10 Sälj av köp  978,00 97 800,00  0,00   0  113 694   80,75 7 897 350    SEB
Tele 2 B/1705/80 Sälj av köp 2 000,00 200 000,00  0,00   0  401 900   80,75 16 150 000    SEB
Tele 2 B/1706/77.10 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  203 920   80,75 8 075 000    SEB
Trelleborg B/1703/190 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  94 320   185,50 5 565 000    SEB
Trelleborg B/1704/190 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  54 345   185,50 5 565 000    SEB
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Trelleborg B/1706/200 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  106 110   185,50 7 420 000    SEB
Volvo B/1703/110 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  118 020   117,90 3 537 000    Swedbank
Volvo B/1706/115 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  203 093   117,90 8 253 000    Swedbank
Volvo B/1706/130 Sälj av köp 1 300,00 130 000,00  0,00   0  197 192   117,90 15 327 000    Swedbank
Summa   0 7 916 407   0 483 950 800    



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Intrum Justitia Sälj 2017-02-27 2017-03-01  15 000   321,78 4 826 679,00  7 251,00 SEK   1,0000 4 826 679,00  2 483 829
Sampo A Köp 2017-02-27 2017-03-01  12 000   43,62  523 418,00   784,00 EUR   9,5539 5 000 697,36
Storebrand Köp 2017-02-27 2017-03-01  80 000   56,03 4 482 354,00  6 714,00 NOK   1,0800 4 840 942,32
Tobii AB Köp 2017-02-24 2017-02-28  20 000   64,85 1 296 943,00  1 943,00 SEK   1,0000 1 296 943,00

KnowIT Sälj 2017-02-22 2017-02-24  45 456   119,16 5 416 746,00  8 137,00 SEK   1,0000 5 416 746,00  2 952 751
Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2017-02-20 2017-02-20   222   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00
Skandinaviska Enskilda Banken Köp 2017-02-20 2017-02-22  100 000   104,45 10 445 290,00   0,00 SEK   1,0000 10 445 290,00
Boliden Sälj 2017-02-17 2017-02-21  60 000   254,62 15 277 050,00  22 950,00 SEK   1,0000 15 277 050,00  4 540 616
Electrolux B Sälj 2017-02-17 2017-02-21  50 000   234,65 11 732 375,00  17 625,00 SEK   1,0000 11 732 375,00   503 056

Investor B Sälj 2017-02-17 2017-02-21  30 000   349,49 10 484 775,00  15 225,00 SEK   1,0000 10 484 775,00  3 736 858
KK Nordea/1702/102.50 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   610 500
KK SCA B/1702/265 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   274 725
KK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   313 082
KK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   322 739

KK Svenska Handelsbanken A/170 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   137 363
KK Tele 2 B/1702/75 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   814 000
SK ABB Ltd/1702/205 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   57 315
SK ABB Ltd/1702/210 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   86 320
SK Autoliv/1702/1020 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   604 575

SK Boliden/1702/250 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   437 704
SK Boliden/1702/260 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   297 698
SK Electrolux B/1702/235 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   152 779
SK Ericsson B/1702/58 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   103 268
SK Ericsson B/1702/58 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   49 050

SK Hennes & Mauritz B/1702/275 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   132 450
SK Investor B/1702/350 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   162 113
SK Nordea/1702/102.50 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   348 788
SK SCA B/1702/265 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   201 413
SK Securitas B/1702/147.5 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   45 435

SK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   204 568
SK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   597 476
SK Skanska B/1702/225 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   101 689
SK SKF B/1702/175 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   172 429
SK SKF B/1702/180 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   7 570

SK Swedbank A/1702/235 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   145 410
SK Swedish Orphan Biovitrum/17 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   70 480
SK Svenska Handelsbanken A/170 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   496 163
SK Svenska Handelsbanken A/170 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   70 680
SK Tele 2 B/1702/75 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   131 650

SK Tele 2 B/1702/75 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   121 750
SK Trelleborg B/1702/185 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   109 058
SK Volvo B/1702/107.50 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   226 205
SK Volvo B/1702/110 Option 2017-02-17 2017-02-17 10 484 775,00   149 984
Skandinaviska Enskilda Banken Sälj 2017-02-17 2017-02-21  100 000   97,50 9 750 000,00   0,00 SEK   1,0000 9 750 000,00  1 163 372



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 2

Swedish Orphan Biovitrum Sälj 2017-02-17 2017-02-21  40 000   112,33 4 493 250,00  6 750,00 SEK   1,0000 4 493 250,00   880 893
Volvo B Sälj 2017-02-17 2017-02-21  50 000   107,50 5 375 000,00   0,00 SEK   1,0000 5 375 000,00   819 055
Volvo B Sälj 2017-02-17 2017-02-21  50 000   110,00 5 500 000,00   0,00 SEK   1,0000 5 500 000,00   944 055
AstraZeneca Sälj 2017-02-15 2017-02-17  2 300   509,26 1 171 300,00  1 700,00 SEK   1,0000 1 171 300,00   18 423
KK AstraZeneca/1704/510 Option 2017-02-15 2017-02-15 1 171 300,00    0

SK AstraZeneca/1704/510 Option 2017-02-15 2017-02-15 1 171 300,00   15 818
Tobii AB Köp 2017-02-15 2017-02-17  20 000   67,79 1 355 781,00  2 031,00 SEK   1,0000 1 355 781,00
Tobii AB Köp 2017-02-15 2017-02-17  20 000   68,11 1 362 264,00  2 040,00 SEK   1,0000 1 362 264,00
Sampo A Köp 2017-02-13 2017-02-15  6 000   43,59  261 568,53   391,77 EUR   9,4937 2 483 253,41
Storebrand Köp 2017-02-13 2017-02-15  37 000   55,06 2 037 346,00  3 051,00 NOK   1,0658 2 171 403,37

Tobii AB Köp 2017-02-13 2017-02-15  15 000   68,27 1 024 103,00  1 534,00 SEK   1,0000 1 024 103,00
Svenska Handelsbanken A Köp 2017-02-09 2017-02-13  70 000   131,30 9 190 766,00  13 766,00 SEK   1,0000 9 190 766,00
Sampo A Köp 2017-02-08 2017-02-10  12 000   43,93  527 200,00   790,00 EUR   9,4717 4 993 464,42
Storebrand Köp 2017-02-08 2017-02-10  83 000   54,91 4 557 583,00  6 826,00 NOK   1,0668 4 862 029,54
Tobii AB Köp 2017-02-07 2017-02-09  10 000   63,60  635 953,00   953,00 SEK   1,0000  635 953,00

Acando b Sälj 2017-02-06 2017-02-08  100 000   30,04 3 004 227,00  4 513,00 SEK   1,0000 3 004 227,00  1 475 468
KnowIT Sälj 2017-02-06 2017-02-08  69 290   88,87 6 157 560,00  9 250,00 SEK   1,0000 6 157 560,00  2 401 616
Raysearch Laboratories B Sälj 2017-02-06 2017-02-08  20 000   216,80 4 336 034,00  6 514,00 SEK   1,0000 4 336 034,00  2 441 338
Securitas B Köp 2017-02-06 2017-02-08  30 000   139,19 4 175 663,00  6 254,00 SEK   1,0000 4 175 663,00
Raysearch Laboratories B Sälj 2017-02-03 2017-02-07  13 273   216,89 2 878 818,00  4 325,00 SEK   1,0000 2 878 818,00  1 621 403

Autoliv Köp 2017-02-02 2017-02-06  2 736   937,84 2 565 937,00  1 539,00 SEK   1,0000 2 565 937,00
Bulten AB Sälj 2017-02-02 2017-02-06  150 000   96,11 14 415 844,00  21 656,00 SEK   1,0000 14 415 844,00  3 819 422
Raysearch Laboratories B Sälj 2017-02-02 2017-02-06  23 477   210,61 4 944 380,00  7 428,00 SEK   1,0000 4 944 380,00  2 720 292
Tobii AB Köp 2017-02-02 2017-02-06  15 000   65,34  980 116,00  1 468,00 SEK   1,0000  980 116,00
Raysearch Laboratories B Sälj 2017-02-01 2017-02-03  3 250   206,10  669 811,00  1 006,00 SEK   1,0000  669 811,00   361 923

Sandvik Köp 2017-02-01 2017-02-03  100 000   120,44 12 043 897,00  15 637,00 SEK   1,0000 12 043 897,00
Skandinaviska Enskilda Banken Köp 2017-02-01 2017-02-03  100 000   101,58 10 158 249,00  13 189,00 SEK   1,0000 10 158 249,00
Volvo B Köp 2017-02-01 2017-02-03  130 000   119,33 15 512 695,00  20 140,00 SEK   1,0000 15 512 695,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  70 747 657,00  110 433 849,00  70 747 657,00  110 433 849,00  77 549 477,11  32 884 371,89    0,00  5 299 836,00  2 472 408,00
EUR  1 312 186,53    0,00  12 477 415,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
NOK  11 077 283,00    0,00  11 874 375,23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Summa  95 099 447,42  110 433 849,00  77 549 477,11  32 884 371,89    0,00  5 299 836,00  2 472 408,00



UtdelningarKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Autocall svbolag 200917 SEK 2017-02-17 2017-02-17  75 000,00   0,00  75 000,00   1,0000  75 000,00
Autocall svbolag månad 200713 SEK 2017-02-13 2017-02-13  140 000,00   0,00  140 000,00   1,0000  140 000,00
Autocall svbolag skandia211110 SEK 2017-02-02 2017-02-02  150 000,00   0,00  150 000,00   1,0000  150 000,00
Summa SEK SEK  365 000,00   0,00  365 000,00  365 000,00

Summa  365 000,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Sälj av köp Trelleborg B/2017-04-21/190 2017-02-20 2017-02-21 2017-04-21   300   1,85  1 155  54 345,00 9570
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2017-04-21/135 2017-02-17 2017-02-20 2017-04-21  1 000   1,30  2 300  127 700,00 9572
Sälj av köp Skanska B/2017-04-21/225 2017-02-20 2017-02-21 2017-04-21   300   2,05  1 215  60 285,00 9568
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-04-21/105 2017-02-17 2017-02-20 2017-04-21   800   1,45  1 914  114 086,00 9579
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2017-04-21/265 2017-02-20 2017-02-21 2017-04-21   600   2,55  2 730  150 270,00 9576
Sälj av köp Autoliv/2017-04-21/1020 2017-02-20 2017-02-21 2017-04-21   200   4,25  1 402  83 598,00 9569
Sälj av köp AstraZeneca/2017-04-21/510 2017-02-07 2017-02-08 2017-04-21   300   7,00  3 675  206 325,00 9522
Sälj av köp ABB Ltd/2017-04-21/210 2017-02-20 2017-02-21 2017-04-21   300   2,15  1 245  63 255,00 9574
Sälj av köp Tele 2 B/2017-05-19/80 2017-02-17 2017-02-20 2017-05-19  2 000   2,05  8 100  401 900,00 9582
Sälj av köp SKF B/2017-05-19/180 2017-02-20 2017-02-21 2017-05-19   500   2,95  2 581  144 919,00 9577
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-05-19/107.5 2017-02-17 2017-02-20 2017-05-19   500   1,15  1 017  56 483,00 9578
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-05-19/107.5 2017-02-20 2017-02-21 2017-05-19  1 000   1,21  1 000  120 000,00 9573
Sälj av köp SCA B/2017-05-19/275 2017-02-17 2017-02-20 2017-05-19   500   6,25  5 469  307 031,00 9581
Sälj av köp Nordea/2017-05-19/107.5 2017-02-17 2017-02-20 2017-05-19  1 000   2,70  4 725  265 275,00 9580
Sälj av köp Ericsson B/2017-05-19/59 2017-02-20 2017-02-21 2017-05-19  1 000   1,18  2 057  115 443,00 9571
Sälj av köp ABB Ltd/2017-05-19/215 2017-02-20 2017-02-21 2017-05-19   400   1,60  1 440  62 560,00 9575
Sälj av köp Volvo B/2017-06-16/130 2017-02-01 2017-02-02 2017-06-16  1 300   1,54  3 308  197 192,00 9521
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2017-06-16/140 2017-02-09 2017-02-10 2017-06-16   700   1,40  1 715  96 285,00 9528
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-06-16/105 2017-02-01 2017-02-02 2017-06-16  1 000   1,58  2 599  154 901,00 9523
Sälj av köp Sandvik/2017-06-16/130 2017-02-01 2017-02-02 2017-06-16  1 000   2,25  3 712  221 288,00 9524
Sälj av köp Elekta B/2017-06-16/90 2017-02-21 2017-02-22 2017-06-16   500   2,10  2 050  102 950,00 9567
Summa Sälj av köp 3 106 091,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Köp av köp Tele 2 B/2017-02-17/75 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-17  2 000   4,00  14 000  814 000,00 9547
Köp av köp Svenska Handelsbanken A/2017-02-17/130 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-17  1 000   1,35  2 363  137 362,50 9558
Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-02-17/100 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-17   800   3,85  5 082  313 082,00 9549
Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-02-17/97.5 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-17   500   6,35  5 239  322 739,00 9550
Köp av köp SCA B/2017-02-17/265 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-17   500   5,40  4 725  274 725,00 9546
Köp av köp Nordea/2017-02-17/102.5 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-17  1 000   6,00  10 500  610 500,00 9548
Köp av köp AstraZeneca/2017-04-21/510 2017-02-15 2017-02-16 2017-04-21   23   0,00   0   0,00 9542
Summa Köp av köp 2 472 408,50



Portföljfakta för KLP-Räntebärande 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2017-02-28

Antal andelar   788 066,9273 St
Andelskurs 1 697,3537 Kr

Obligationer 87,61%1 171 958 962 Kr
Räntefonder 9,35%  125 120 924 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,41%  5 495 437 Kr
Upplupen bankränta 0,00%    640 Kr
Likviditet 2,62%  35 052 321 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr

Summa förmögenhet 1 337 628 284 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-02

Avkastning, portfölj 3,85% 
Avkastning, jämförelseindex 4,04% 

Standaravvikelse, portfölj 1,43% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 2,55% 

Sharpekvot, portfölj 1,70 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,03 

Aktiv risk 1,95% 
Informationskvot -0,10 

Riskmått räntebärande per 2017-02

Nominellt värde 1 066 923 206 Kr

Ränterisk (1%) i kr 11 242 586 Kr
Ränterisk (1%) i %r 0,84 %

Duration (år), totalt 1,016 år
Duration (år), obligationer 1,049 år
Viktad återstående löptid (år)  2,96 

Fem största innehaven 2017-02-28

EXCALIBUR,  31 124 228 Kr
Räntefond
Nordea,  28 841 330 Kr
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
SEB i USD,  28 145 052 Kr
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
Trude,  27 314 447 Kr
Räntefond
SHB i USD,  27 165 732 Kr
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-02 - 2017-02
Portföljen Index
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Avkastning per 2017-02-28
Från datum Portföljen Index Differens
2017-01-31 1,21% 0,70% 0,52%
2016-12-31 1,28% 0,13% 1,15%
11-30 1,87% -0,04% 1,92%
10-31 1,64% -0,75% 2,38%
09-30 2,32% -0,85% 3,16%
08-31 2,64% -0,90% 3,55%
07-31 3,11% -0,78% 3,89%
06-30 4,04% -0,34% 4,38%
05-31 4,34% 0,97% 3,37%
04-30 5,35% 1,35% 3,99%
03-31 6,02% 1,08% 4,94%
02-29 6,67% 1,13% 5,55%
2015-12-31 5,94% 2,71% 3,22%
2014-12-31 7,10% 3,23% 3,87%
2013-12-31 11,19% 10,53% 0,67%
2012-12-31 15,01% 10,86% 4,15%
2011-12-31 23,07% 14,51% 8,56%
2010-12-31 27,54% 24,16% 3,38%
2009-12-31 30,57% 26,60% 3,96%
2008-12-31 37,72% 30,47% 7,25%
2007-12-31 45,17% 44,90% 0,27%
2006-12-31 48,89% 48,36% 0,53%
2005-12-30 51,62% 50,12% 1,50%
2004-12-30 55,97% 56,63% -0,66%
2003-12-30 63,79% 68,29% -4,50%
2003-02-28 69,74% 74,17% -4,43%

Förfallostruktur2017-02-28
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 3

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Swedbank SEK  349 778,63   639,80   0,00   0,25%
Söderberg & Partners SEK 15 451 989,51   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 1 004 667,33   0,00   0,00   0,00%
SEB SEK 18 245 885,85   0,00   0,00   0,00%
Summa 35 052 321,32   639,80   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,9963 DKK  1,2912 EUR  9,5982
GBP  11,2819 NOK  1,0837 USD  9,0785

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-02
Portföljen Index
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Portföljsammandrag, räntebärandeKLP-Räntebärande
Per datum 2017-02-28

Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderings-
ränta

Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Ändring
i procent

Upplupen ränta Duration Andel av
portföljen

   Depå

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

OBLIGATIONER 1 066 923 206 1 171 958 9621 164 439 603,05  0,65  5 495 437 1,049 90,35   

Staten  77 000 000  76 634 800  77 475 645,98 - 1,09   91 129 0,122 5,91   
Vasakronan 17-03-20 SE0004544997 2017-03-20  8 000 000 0,984 100,052  8 004 160  8 276 900,54 - 3,30   15 307 0,056 0,62   SEB
POSTNORD AB 2017-09-20 SE0004811099 2017-09-20  13 000 000 0,884 100,527  13 068 510  13 196 035,11 - 0,97   22 346 0,056 1,01   SEB
RIKSHM 115 Green bond SE0007073895 2018-05-07  13 000 000 0,060 100,201  13 026 130  13 110 630,00 - 0,64    455 0,189 1,00   SEB
Vasakronan FRN 211018 SE0009190614 2021-10-18  10 000 000 0,413 100,375  10 037 500  10 000 000,00  0,38   4 704 0,136 0,77   SEB
Rikshem FRN 220222 SE0009345622 2022-02-22  5 000 000 0,538 100,599  5 029 950  5 000 000,00  0,60    448 0,231 0,39   SEB
Vattenfall frn 220319 XS1205625251 2022-03-19  13 000 000 1,736 98,050  12 746 500  12 892 080,33 - 1,13   44 510 0,053 0,98   SEB
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0006425526 2023-10-30  15 000 000 0,278 98,147  14 722 050  15 000 000,00 - 1,85   3 359 0,169 1,14   SEB

Bostäder  58 000 000  61 302 120  60 837 740,00  0,76   709 265 3,180 4,73   
LFHYP512 SE0005306982 2019-06-19  10 000 000 -0,123 106,067  10 606 700  10 749 200,00 - 1,33   172 917 2,226 0,82   SEB
SWBHYP188 SE0004270023 2019-06-19  10 000 000 -0,118 108,948  10 894 800  11 227 600,00 - 2,96   259 375 2,195 0,84   SEB
LFHYP513 SE0005498714 2020-09-16  10 000 000 0,244 110,612  11 061 200  11 032 000,00  0,26   146 250 3,366 0,85   SEB
SWBHYP189 SE0007525639 2020-12-16  18 000 000 0,277 102,729  18 491 220  17 932 440,00  3,12   36 000 3,731 1,43   SEB
SBAB 142 SE0006758561 2021-03-17  10 000 000 0,382 102,482  10 248 200  9 896 500,00  3,55   94 723 3,942 0,79   SEB

Företag, i NOK, EUR, USD  83 700 000  177 693 774 173 484 188,38  2,43  1 831 554 0,477 13,70   
Solor Bioenergi 171102 NO0010662356 2017-11-02  8 000 000 4,454 82,410  7 144 881  9 145 184,00 - 21,87   27 889 0,175 0,55   SEB
Marine Harvest ASA 2018-03-12 NO0010672827 2018-03-12  6 000 000 2,893 101,619  6 607 715  6 768 387,28 - 2,37   40 758 0,033 0,51   SEB
Norwegian Air Shuttle NO0010736549 2018-05-20  8 000 000 5,258 102,175  8 858 491  8 992 000,00 - 1,48   10 130 0,225 0,68   SEB
Storebrand LIV 180529 NO0010430713 2018-05-29  7 000 000 3,531 101,226  7 679 187  7 942 998,82 - 3,32    0 0,000 0,59   SEB
AUSTEVOLL FRN 181015 NO0010661465 2018-10-15  3 000 000 3,552 100,000  3 251 220  3 505 788,00 - 7,26   14 115 0,128 0,25   SEB
DIGIPLEX FET AS NO0010712870 2019-06-10  6 000 000 3,393 102,330  6 653 947  6 738 600,00 - 1,26   48 416 0,031 0,51   SEB
SOLOR BE BIO ENERGY SE0005999687 2019-06-10  4 000 000 4,382 97,500  3 900 000  4 000 000,00 - 2,50   38 951 0,028 0,30   SEB
W Holdings AS NO0010714033 2019-07-10  6 000 000 4,672 98,625  6 413 031  6 668 400,00 - 3,83   41 350 0,114 0,49   SEB
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 US65557DAM39 2019-09-23  2 000 000 4,534 102,310  18 576 427  16 861 239,98  10,17   435 868 2,364 1,43   SEB
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1 XS1207306652 2020-03-26  1 500 000 4,971 102,190  13 915 979  12 209 559,56  13,98   335 271 2,787 1,07   SEB
Danske 5,75% FIX 200406 AT1 XS1044578273 2020-04-06  1 200 000 3,602 106,245  12 237 103  11 532 033,61  6,11   263 818 2,824 0,94   SEB
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 XS1136391643 2020-05-13  3 000 000 5,185 101,640  27 682 161  25 444 841,76  8,79   462 891 2,918 2,13   SEB
LOCK AS 2020-08-15 NO0010715808 2020-08-15  10 000 000 5,254 105,400  11 422 620  11 781 455,27 - 3,05   20 562 0,211 0,88   SEB
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 XS1194054166 2021-02-18  3 000 000 5,363 99,600  27 126 557  25 548 318,91  6,18   39 175 3,674 2,09   SEB
DNB BANK 20230619 NO0010682511 2023-06-19  5 000 000 1,080 100,666  5 454 789  5 730 800,00 - 4,82   11 542 0,053 0,42   SEB
Storebrand LIVSF 240325 NO0010706021 2024-03-25  10 000 000 2,086 99,375  10 769 666  10 614 581,21  1,46   40 818 0,069 0,83   SEB

Företag, SEK  468 223 206  469 804 973 469 695 321,14  0,02  1 675 851 0,233 36,22   
NCC TREAS 116 170306 SE0005096146 2017-03-06  10 200 000 1,383 100,015  10 201 530  10 286 584,00 - 0,83   32 915 0,017 0,79    
IJ 170313 SE0004518801 2017-03-13  10 000 000 1,838 100,066  10 006 600  10 290 602,00 - 2,76   39 313 0,036 0,77   SEB
BJ BJÖRN17 SE0004545192 2017-03-30  10 000 000 2,642 100,319  10 031 900  9 950 000,00  0,82   44 034 0,083 0,77   SEB
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SE0005933207 2017-04-04  13 000 000 2,250 100,205  13 026 585  12 997 860,00  0,22   44 688 0,097 1,00   SEB
SHBCSTEN1 SE0004548659 2017-04-10  15 000 000 6,906 100,200  15 030 000  15 015 000,00  0,10   140 998 0,114 1,16   Handelsbanken
TELBSS FRN 20170515 XS0782395734 2017-05-15  13 000 000 2,343 100,474  13 061 620  13 253 070,00 - 1,44   10 999 0,211 1,01   SEB
SAND 150B SE0004444297 2017-08-24  6 000 000 1,511 100,320  6 019 200  6 006 000,00  0,22   1 007 0,236 0,46   SEB
Peab Finans FRN SE0005449352 2017-09-26  10 000 000 1,779 100,808  10 080 800  10 000 000,00  0,81   31 627 0,072 0,78   SEB
Husqvarna FRN 17-11-28 SE0004926699 2017-11-28  12 000 000 1,918 101,337  12 160 440  12 253 840,00 - 0,76    0 0,000 0,94   SEB
Islandsbankis 2017 XS1003542849 2017-12-16  9 000 000 3,390 102,900  9 261 000  9 220 500,00  0,44   62 715 0,044 0,71   SEB
Stendörren Fastigheter AB15/1 SE0006600268 2018-02-18  10 000 000 5,000 101,750  10 175 000  10 000 000,00  1,75   72 222 0,106 0,78   SEB
Billerud FRN 2018-03-27 SE0005130655 2018-03-27  9 000 000 1,979 102,229  9 200 610  9 159 760,00  0,45   31 169 0,075 0,71   SEB
Getinge AB 18-05-21 SE0005217684 2018-05-21  15 000 000 1,385 100,541  15 081 150  14 974 718,25  0,71   4 040 0,228 1,16   SEB
Fabege FRN 20180523 SE0008374011 2018-05-23  8 000 000 0,814 100,410  8 032 800  8 000 000,00  0,41    904 0,233 0,62   SEB



Portföljsammandrag, räntebärandeKLP-Räntebärande
Per datum 2017-02-28

Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderings-
ränta

Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Ändring
i procent

Upplupen ränta Duration Andel av
portföljen

   Depå

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 2

ICA FRN 2018-06-25 SE0005280500 2018-06-25  20 000 000 1,059 102,213  20 442 600  20 268 940,00  0,86   38 242 0,069 1,58   SEB
Nordlys AB SE0006027843 2018-09-12  3 856 536 5,142 101,000  3 895 101  3 856 536,00  1,00   33 051 0,083 0,30   SEB
Real People SE0005392560 2018-09-19  7 000 000 5,636 58,000  4 060 000  6 915 026,33 - 41,29   77 808 0,053 0,31   SEB
NP3 Fastigheter 181015 SE0007491253 2018-10-15  6 000 000 4,338 103,270  6 196 200  6 000 000,00  3,27   31 812 0,128 0,48   SEB
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29 SE0007666102 2018-10-29  4 166 670 5,900 102,500  4 270 837  4 166 670,00  2,50   36 875 0,100 0,33   SEB
SSAB 4,625% 190225 SE0005757515 2019-02-25  8 000 000 2,034 105,007  8 400 560  8 106 560,33  3,63   3 083 1,940 0,65   SEB
Balder 102 190312 SE0005797511 2019-03-12  15 000 000 0,932 101,062  15 159 300  14 828 730,11  2,23   30 290 0,033 1,17   SEB
ÅF FRN 2019-03-21 SE0008212070 2019-03-21  10 000 000 0,730 100,950  10 095 000  10 000 000,00  0,95   13 992 0,058 0,78   SEB
Millicom FRN 2019-04-17 SE0008242986 2019-04-17  15 000 000 2,752 102,952  15 442 800  15 000 000,00  2,95   48 160 0,133 1,19   SEB
Castellum 2019-06-07 SE0005795739 2019-06-07  20 000 000 0,760 101,008  20 201 600  20 052 454,44  0,74   35 044 0,019 1,56   SEB
Sagax 2019-06-18 SE0006027041 2019-06-18  8 000 000 2,263 102,316  8 185 240  7 961 137,00  2,81   20 618 0,136 0,63   SEB
Fastpartner 190923 SE0007576947 2019-09-23  4 000 000 3,500 102,050  4 081 980  3 963 000,00  3,00   26 056 0,064 0,31   SEB
Hexagon 104 SE0006453270 2019-11-26  11 000 000 0,513 100,954  11 104 940  11 141 488,50 - 0,33    314 0,242 0,86   SEB
Global Scan FRN 191209 SE0007783949 2019-12-09  5 000 000 7,872 88,500  4 425 000  5 000 000,00 - 11,50   88 560 0,025 0,34   SEB
Nordea AT1 FRN SEK XS1202091325 2020-03-12  30 000 000 2,482 95,600  28 680 000  29 205 839,75 - 1,80   161 330 0,033 2,21   SEB
ALM Equity AB 2016/2020 SE0008014690 2020-03-18  8 000 000 6,750 100,000  8 000 000  8 000 000,00  0,00   108 000 0,050 0,62   SEB
Boliden FRN 200409 SE0005878287 2020-04-09  16 000 000 1,599 102,702  16 432 240  16 153 760,00  1,72   35 533 0,111 1,27   SEB
ÅF FRN 2020-05-12 SE0007074620 2020-05-12  13 000 000 0,626 100,157  13 020 410  12 987 260,00  0,26   3 616 0,203 1,00   SEB
Klövern 20200601 SE0008015119 2020-06-01  8 000 000 3,538 102,412  8 192 960  8 000 000,00  2,41   69 974 0,003 0,63   SEB
Klövern 201102 SE0009241805 2020-11-02  10 000 000 3,356 100,977  10 097 700  10 000 000,00  0,98   24 237 0,175 0,78   SEB
Stena FRN 201127 NO0010752710 2020-11-27  10 000 000 3,013 102,810  10 280 950  10 000 000,00  2,81    837 0,244 0,79   SEB
Trelleborg FRN 18.01.2021 SE0006452009 2021-01-18  5 000 000 0,543 100,003  5 000 150  5 000 000,00  0,00   3 092 0,136 0,39   SEB
Bilia AB 210329 SE0008186886 2021-03-29  7 000 000 2,200 103,399  7 237 930  7 244 933,39 - 0,10   26 094 0,081 0,56   SEB
Sagax FRN 2021-04-27 SE0008294748 2021-04-27  5 000 000 4,230 104,731  5 236 550  5 000 000,00  4,73   18 800 0,161 0,40   SEB
Castellum FRN Green 211004 SE0009161607 2021-10-04  12 000 000 1,950 102,134  12 256 080  12 000 000,00  2,13   35 750 0,097 0,94   SEB
NorCell 3,5 % 220225 SE0009320146 2022-02-25  11 000 000 3,131 101,681  11 184 910  10 940 710,00  2,23   3 208 4,660 0,86   SEB
Volvo Cars 220307 XS1530953618 2022-03-07  16 000 000 1,780 101,675  16 268 000  16 000 000,00  1,68   65 662 0,019 1,25   SEB
TELE2 frn 20220316 xs1554348562 2022-03-16  4 000 000 1,550 100,746  4 029 840  4 046 772,60 - 0,42   12 744 0,044 0,31   SEB
Tele2 FRN 220316 XS1490961759 2022-03-16  16 000 000 0,940 100,746  16 119 360  16 009 080,44  0,69   30 916 0,044 1,24   SEB
Klarna AB Tier 2 SE0008435036 2026-06-20  10 000 000 3,884 104,375  10 437 500  10 438 488,00 - 0,01   75 522 0,056 0,80   SEB

Övr Banker(ej börsbolag)  146 000 000  147 677 295 146 459 137,55  0,83   670 754 0,089 11,39   
LF FRN 171009 SE0004867828 2017-10-09  5 000 000 1,399 100,976  5 048 800  5 043 488,00  0,11   9 715 0,111 0,39   SEB
SBAB FRN 171116 XS0854751186 2017-11-16  7 000 000 2,150 101,179  7 082 530  7 000 000,00  1,18   5 017 0,214 0,55   SEB
Resurs bank ab frn +200 SE0006965356 2018-04-03  15 000 000 1,409 100,864  15 129 525  15 000 000,00  0,86   32 877 0,094 1,17   SEB
Resurs bank 200224 SE0009663487 2020-02-24  10 000 000 1,061 100,000  10 000 000  10 000 000,00  0,00   1 179 0,236 0,77   SEB
SBAB FRN AT1 2020-03-16 XS1202987985 2020-03-16  26 000 000 2,640 98,175  25 525 500  25 732 500,00 - 0,80   141 093 0,044 1,97   SEB
LF Bank ECP 15/20200609 XS1243897987 2020-06-09  20 000 000 2,622 98,125  19 625 000  19 416 980,00  1,07   117 990 0,025 1,51   SEB
SBAB Bank XS1412408897 2021-06-17  14 000 000 4,136 103,750  14 525 000  14 387 837,00  0,95   117 416 0,047 1,12   SEB
Jyske Bank Perpetual XS1489817525 2021-09-16  15 000 000 5,190 105,500  15 825 000  15 612 582,00  1,36   160 025 0,044 1,22   SEB
IF 16/2046-12-01 XS1525537061 2021-12-01  12 000 000 1,638 101,537  12 184 440  12 064 200,00  1,00   48 594 0,003 0,94   SEB
Resurs bank Tier2 SE0009522212 2022-01-17  3 000 000 3,852 102,727  3 081 810  3 000 000,00  2,73   13 482 0,133 0,24   SEB
Sparbanken Öresund SE0005497781 2023-10-25  9 000 000 2,532 103,406  9 306 540  9 201 550,55  1,14   21 522 0,156 0,72   SEB
Landshypotek Bank 260525 XS1418633126 2026-05-25  10 000 000 2,213 103,432  10 343 150  10 000 000,00  3,43   1 844 0,239 0,80   SEB

Strukturerade obligationer  234 000 000  238 846 000 236 487 570,00  1,00   516 884 3,261 18,41   
SHBC Itraxx CE47L 180110 SE0005035409 2018-03-10  10 000 000 2,346 98,540  9 854 000  10 111 210,00 - 2,54   31 932 0,114 0,76   SEB
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SE0004841658 2018-10-10  10 000 000 7,206 97,150  9 715 000  10 186 360,00 - 4,63   98 082 0,114 0,75   Handelsbanken
SHBC CX28L SE0005397999 2019-01-18  15 000 000 4,805 104,300  15 645 000  15 015 000,00  4,20   120 833 1,813 1,21   SEB
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE0006091351 2019-07-11  15 000 000 -6,411 117,000  17 550 000  15 750 000,00  11,43    0 2,356 1,35   SEB
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SHBC CE29L SE0006081857 2019-12-20  12 000 000 4,406 95,000  11 400 000  12 000 000,00 - 5,00   71 965 0,114 0,88   Handelsbanken
SHBC CE39L SE0006081998 2020-01-10  7 000 000 1,456 94,100  6 587 000  7 000 000,00 - 5,90   13 872 0,114 0,51   Handelsbanken
DanskeCatellaHedge 1542 200605 SE0007074984 2020-06-05  15 000 000 -0,204 101,000  15 150 000  15 750 000,00 - 3,81   10 958 3,252 1,17   SEB
SWB Spec Energieff 200714 SE0007184304 2020-07-14  15 000 000 -0,642 102,200  15 330 000  15 150 000,00  1,19    0 3,367 1,18   Swedbank
SWB Spec Vatten 200714 SE0007184312 2020-07-14  15 000 000 -0,411 101,400  15 210 000  15 000 000,00  1,40    0 3,367 1,17   Swedbank
SWB Spec eur infrastruktur SE0007980719 2021-02-12  20 000 000 -0,201 100,800  20 160 000  20 000 000,00  0,80    0 3,945 1,55   SEB
EPForward rate 2021-04-15 SE0006966040 2021-04-15  15 000 000 1,095 95,600  14 340 000  15 225 000,00 - 5,81    0 4,121 1,11   SEB
Swedbank spec 1422K21 210720 SE0007981477 2021-07-20  20 000 000 -2,566 112,100  22 420 000  20 000 000,00  12,10    0 4,384 1,73   Swedbank
AIO Miljö och Etik SE0007870829 2021-12-30  15 000 000 0,365 98,300  14 745 000  15 300 000,00 - 3,63    242 4,826 1,14   SEB
SWES1427K22 220110 HY SE0009144181 2022-01-10  15 000 000 4,310 109,200  16 380 000  15 000 000,00  9,20   129 000 4,315 1,26   Swedbank
SWES1428K22 220110 IG SE0009144199 2022-01-10  10 000 000 3,315 98,600  9 860 000  10 000 000,00 - 1,40   40 000 4,572 0,76   Swedbank
Danske FO STable Return 1629 SE0008242721 2022-05-03  15 000 000 1,077 94,600  14 190 000  15 000 000,00 - 5,40    0 5,170 1,09   SEB
Swedbank spec 1431E22 etik SE0009144439 2022-11-30  10 000 000 -0,529 103,100  10 310 000  10 000 000,00  3,10    0 5,748 0,79   SEB

RÄNTEFONDER   554 764  125 120 924 119 301 883,17  4,88    0 0,000 9,65   
EXCALIBUR SE0001097080   2 577 0,000 12075,630  31 124 228  27 518 925,17  13,10    0 0,000 2,40   Excalibur
Handelsbanken räntestrategi SE0007157888   132 653 0,000 100,850  13 378 098  13 130 036,00  1,89    0 0,000 1,03   Handelsbanken
Handelsbanken Tillväxtm oblig LU0907934201   191 485 0,000 110,340  21 128 499  19 500 365,00  8,35    0 0,000 1,63   Handelsbanken
SEB ASSET SELECTION LU0256625632   124 661 0,000 177,630  22 143 576  22 152 557,00 - 0,04    0 0,000 1,71   Söderberg & Partners
Trude SE0007551338   2 693 0,000 10142,431  27 314 447  27 000 000,00  1,16    0 0,000 2,11   Excalibur
Öhman Räntefond Kompass SE0006887196   100 693 0,000 99,630  10 032 076  10 000 000,00  0,32    0 0,000 0,77   Öhman Fonder

Totalt 1 067 477 970 1 297 079 8861 283 741 486,22  1,04 5 495 437 100.00   



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00



UtdelningarKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Summa   0,00   0,00   0,00   0,00

Summa   0,00



Köp och försäljning av obligationerKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Benämning Typ Nominellt-
belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

SSAB 4,625% 190225 Kupf 2017-02-25 2017-02-27 SEK  370 000,00
NorCell 3,5 % 220225 Kupf 2017-02-25 2017-02-25 SEK  96 250,00
SWB1284 USAkap Sälj 8 000 000 133,8400 2017-02-22 2017-02-24 10 707 200,00   0,00 SEK   1,0000 10 707 200,00  8 000 000,00  2 707 200,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

NOK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
SEK    0,00  10 707 200,00    0,00  10 707 200,00  8 000 000,00    0,00    0,00   466 250,00  2 707 200,00    0,00
Summa, SEK    0,00  10 707 200,00  8 000 000,00    0,00    0,00   466 250,00  2 707 200,00    0,00



Köp och försäljning av FRN-lånKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-02-01 - 2017-02-28

Benämning Typ Nominellt-
belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Husqvarna FRN 17-11-28 Kupf 2017-02-28 2017-02-28 SEK  52 348,00
Storebrand LIV 180529 Kupf 2017-02-28 2017-02-28 NOK  96 928,19
Stena FRN 201127 Kupf 2017-02-27 2017-02-27 SEK  73 482,50
Hexagon 104 Kupf 2017-02-26 2017-02-27 SEK  26 415,28

Landshypotek Bank 260525 Kupf 2017-02-25 2017-02-27 SEK  55 068,33
Resurs bank 200224 Köp 10 000 000 100,0000 2017-02-24 2017-02-24 10 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 10 000 000,00
SAND 150B Kupf 2017-02-24 2017-02-24 SEK  21 681,33
Resurs bank 200224 Kupf 2017-02-24 2017-02-24 SEK   0,00
Fabege FRN 20180523 Kupf 2017-02-23 2017-02-23 SEK  14 720,00

Rikshem FRN 220222 Kupf 2017-02-22 2017-02-22 SEK  5 826,67
Getinge AB 18-05-21 Kupf 2017-02-21 2017-02-21 SEK  50 178,33
Norwegian Air Shuttle Kupf 2017-02-20 2017-02-20 NOK  147 061,78
SBAB FRN 171116 Kupf 2017-02-16 2017-02-16 SEK  37 530,89
LOCK AS 2020-08-15 Kupf 2017-02-15 2017-02-15 NOK  184 868,23

TELBSS FRN 20170515 Kupf 2017-02-15 2017-02-15 SEK  76 444,33
ÅF FRN 2020-05-12 Kupf 2017-02-12 2017-02-13 SEK  19 552,36
SVEASKOG FRN 17-02-09 Kupf 2017-02-09 2017-02-09 SEK  13 838,33
SVEASKOG FRN 17-02-09 Sälj 5 000 000 100,0000 2017-02-09 2017-02-09 5 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 5 000 000,00  5 137 000,00 -  137 000,00
RIKSHM 115 Green bond Kupf 2017-02-07 2017-02-07 SEK  1 561,44

Klövern 201102 Kupf 2017-02-02 2017-02-02 SEK  85 866,67
Solor Bioenergi 171102 Kupf 2017-02-02 2017-02-02 NOK  135 871,12

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffnings-
belopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK

NOK    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   564 729,32    0,00    0,00
SEK  10 000 000,00  5 000 000,00  10 000 000,00  5 000 000,00  5 137 000,00    0,00    0,00   534 514,46    0,00   137 000,00
Summa, SEK  10 000 000,00  5 000 000,00  5 137 000,00    0,00    0,00  1 099 243,78    0,00   137 000,00



Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 1

Portföljrapport 2017-02-28 KLP-Totalt
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 2 080 159 869 58,85 % 1 667 934 877 412 224 992
Räntebärande 1 297 079 886 36,69 % 1 283 741 485 13 338 401
Likviditet inkl skuld optioner 152 120 249 4,30 %
Upplupna räntor 5 517 131 0,16 %
Totalt marknadsvärde 3 534 877 135 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 3 411 769 464
Värdeändring 2017 123 107 671 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 1 318 431 000

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 2

Portföljrapport 2017-02-28 Emmaboda kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 33 223 895 58,85 % 26 639 920 6 583 975
Räntebärande 20 716 699 36,69 % 20 503 661 213 038
Likviditet inkl skuld optioner 2 429 634 4,30 %
Upplupna räntor 88 119 0,16 %
Totalt marknadsvärde 56 458 347 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 54 492 096
Värdeändring 2017 1 966 251 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 16 850 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 1,597179892400% Antal andelar per 2017-02-28 14 430,8596

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 3

Portföljrapport 2017-02-28 Hultsfreds kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 91 821 403 58,85 % 73 625 168 18 196 235
Räntebärande 57 255 068 36,69 % 56 666 291 588 777
Likviditet inkl skuld optioner 6 714 818 4,30 %
Upplupna räntor 243 535 0,16 %
Totalt marknadsvärde 156 034 823 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 150 600 665
Värdeändring 2017 5 434 159 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 39 009 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 4,414151255000% Antal andelar per 2017-02-28 39 882,7941

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 4

Portföljrapport 2017-02-28 Högsby kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 64 461 913 58,85 % 51 687 504 12 774 408
Räntebärande 40 195 108 36,69 % 39 781 765 413 343
Likviditet inkl skuld optioner 4 714 043 4,30 %
Upplupna räntor 170 970 0,16 %
Totalt marknadsvärde 109 542 033 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 105 727 059
Värdeändring 2017 3 814 974 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 26 375 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 3,098892234400% Antal andelar per 2017-02-28 27 999,1495

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 5

Portföljrapport 2017-02-28 Kalmar kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 71 987 477 58,85 % 57 721 728 14 265 748
Räntebärande 44 887 659 36,69 % 44 426 061 461 598
Likviditet inkl skuld optioner 5 264 380 4,30 %
Upplupna räntor 190 930 0,16 %
Totalt marknadsvärde 122 330 446 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 118 070 095
Värdeändring 2017 4 260 351 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 50 000 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 3,460670384400% Antal andelar per 2017-02-28 31 267,8919

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 6

Portföljrapport 2017-02-28 Landstinget i Kalmar
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 998 705 003 58,85 % 800 791 771 197 913 231
Räntebärande 622 740 680 36,69 % 616 336 784 6 403 896
Likviditet inkl skuld optioner 73 034 412 4,30 %
Upplupna räntor 2 648 828 0,16 %
Totalt marknadsvärde 1 697 128 923 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 1 638 023 732
Värdeändring 2017 59 105 191 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 537 176 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 48,010973463400% Antal andelar per 2017-02-28 433 789,3424

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning

0 Mkr

500 Mkr

1 000 Mkr

1 500 Mkr

20
03

-0
2-

28

20
03

-1
2-

31

20
04

-1
2-

31

20
05

-1
2-

31

20
06

-1
2-

31

20
07

-1
2-

31

20
08

-1
2-

31

20
09

-1
2-

31

20
10

-1
2-

31

20
11

-1
2-

31

20
12

-1
2-

31

20
13

-1
2-

31

20
14

-1
2-

31

20
15

-1
2-

31

20
16

-1
2-

31

20
17

-0
2-

28

Förmögenheter för perioden 2016-03-31 - 2017-02-28

0 Mkr

500 Mkr

1 000 Mkr

1 500 Mkr

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

8

Likviditet

Räntebärande
inkl uppl ränta

Aktier

Andelskursens utveckling för perioden 2016-03-31 - 2017-02-28

0 Kr

500 Kr

1000 Kr

1 500 Kr

2 000 Kr

2 500 Kr

3 000 Kr

3 500 Kr

4 000 Kr

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

8

Insatt kapital

Avkastning



Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 7

Portföljrapport 2017-02-28 Mönsterås kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 101 047 633 58,85 % 81 023 038 20 024 595
Räntebärande 63 008 067 36,69 % 62 360 130 647 938
Likviditet inkl skuld optioner 7 389 524 4,30 %
Upplupna räntor 268 005 0,16 %
Totalt marknadsvärde 171 713 229 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 165 733 045
Värdeändring 2017 5 980 184 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 51 021 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 4,857685931300% Antal andelar per 2017-02-28 43 890,2241

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 8

Portföljrapport 2017-02-28 Mörbylånga kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 57 904 871 58,85 % 46 429 871 11 475 000
Räntebärande 36 106 477 36,69 % 35 735 179 371 298
Likviditet inkl skuld optioner 4 234 532 4,30 %
Upplupna räntor 153 579 0,16 %
Totalt marknadsvärde 98 399 459 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 94 972 543
Värdeändring 2017 3 426 916 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 24 500 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 2,783674091900% Antal andelar per 2017-02-28 25 151,0867

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 9

Portföljrapport 2017-02-28 Nybro kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 75 945 827 58,85 % 60 895 653 15 050 174
Räntebärande 47 355 882 36,69 % 46 868 902 486 980
Likviditet inkl skuld optioner 5 553 851 4,30 %
Upplupna räntor 201 428 0,16 %
Totalt marknadsvärde 129 056 988 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 124 562 375
Värdeändring 2017 4 494 613 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 50 000 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 3,650961075100% Antal andelar per 2017-02-28 32 987,2087

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 10

Portföljrapport 2017-02-28 Oskarshamns kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 429 269 903 58,85 % 344 201 546 85 068 357
Räntebärande 267 670 464 36,69 % 264 917 900 2 752 564
Likviditet inkl skuld optioner 31 392 128 4,30 %
Upplupna räntor 1 138 537 0,16 %
Totalt marknadsvärde 729 471 032 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 704 066 053
Värdeändring 2017 25 404 979 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 20,636390011900% Antal andelar per 2017-02-28 186 454,1668

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning

0 Mkr

200 Mkr

400 Mkr

600 Mkr

20
03

-0
2-

28

20
03

-1
2-

31

20
04

-1
2-

31

20
05

-1
2-

31

20
06

-1
2-

31

20
07

-1
2-

31

20
08

-1
2-

31

20
09

-1
2-

31

20
10

-1
2-

31

20
11

-1
2-

31

20
12

-1
2-

31

20
13

-1
2-

31

20
14

-1
2-

31

20
15

-1
2-

31

20
16

-1
2-

31

20
17

-0
2-

28

Förmögenheter för perioden 2016-03-31 - 2017-02-28

0 Mkr

200 Mkr

400 Mkr

600 Mkr

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

8

Likviditet

Räntebärande
inkl uppl ränta

Aktier

Andelskursens utveckling för perioden 2016-03-31 - 2017-02-28

0 Kr

500 Kr

1000 Kr

1 500 Kr

2 000 Kr

2 500 Kr

3 000 Kr

3 500 Kr

4 000 Kr

03
-3

1

04
-3

0

05
-3

1

06
-3

0

07
-3

1

08
-3

1

09
-3

0

10
-3

1

11
-3

0

12
-3

1

01
-3

1

02
-2

8

Insatt kapital

Avkastning



Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 11

Portföljrapport 2017-02-28 Torsås kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 34 257 342 58,85 % 27 468 570 6 788 773
Räntebärande 21 361 103 36,69 % 21 141 438 219 665
Likviditet inkl skuld optioner 2 505 209 4,30 %
Upplupna räntor 90 859 0,16 %
Totalt marknadsvärde 58 214 514 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 56 187 102
Värdeändring 2017 2 027 412 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 32 500 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 1,646861032400% Antal andelar per 2017-02-28 14 879,7392

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 28 Februari 2017

KLP Måndag 2017-03-13
Sida 12

Portföljrapport 2017-02-28 Vimmerby kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 121 534 602 58,85 % 97 450 106 24 084 495
Räntebärande 75 782 679 36,69 % 75 003 375 779 304
Likviditet inkl skuld optioner 8 887 718 4,30 %
Upplupna räntor 322 342 0,16 %
Totalt marknadsvärde 206 527 340 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 199 334 699
Värdeändring 2017 7 192 640 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 51 000 000 Andelskurs per 2017-02-28 3 912,3343
Andel i KLP per rapportdatum 5,842560628600% Antal andelar per 2017-02-28 52 788,7762

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-02-28 Insatt kapital Avkastning
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