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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 
 
 
 

 
Föredragningslista 
 

  

1. Val av protokollsjusterare 
 

  

2. Information om Kalmar kommuns verksamhets-
ledningssystem 
 
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret 
 

  

3. Genomgång av beslutsärenden 
__________________ 
 
Ajournering för gruppmöten  
 
___________________ 
 

  

4. Svar på granskning om intäktsredovisning 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande 
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som 
kommunstyrelsens svar på Granskning av intäktsredovisning. 
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5. Uppföljning av intern kontroll 2016 för Kalmar kommun 

samt revidering av riktlinjer för intern kontroll 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av 
intern kontroll 2016. 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern 
kontroll. 
 
 

  

6. Beslut om kommunala bolags verksamhet 2016 varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och inom 
befogenheterna 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som 
Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten 
AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland 
Airport AB, Destination Kalmar AB, Kalmar Familjebad AB 
och Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB 
har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
 
 

  

7. Revidering av Kalmar kommuns informations-
säkerhetspolicy 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Christina Karlberg, serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad informations-
säkerhetspolicy för Kalmar kommun. 
 
Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy ska gälla för 
samtliga förvaltningar, bolag och andra som agerar på Kalmar 
kommuns nätverk. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar 
av informationssäkerhetspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommun-
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styrelsens arbetsutskott att vid behov göra revideringar av 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
 

8. Godkännande av borgensram för Kalmar Hamn AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för en skuld ingå 
borgen för Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 60 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 
 

  

9. Godkännande av externt hyresavtal för kulturcentrum 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att serviceförvaltningen 
tecknar ett 20-årigt hyresavtal med Klövern Kalmar AB 
avseende fastigheten Guldfisken 2. 
 
 

  

10. Förvärv av aktier i Inera AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
- av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för 

en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 

- godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutnings-
avtal. 

 
 

  

11. Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län 
2018 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens 
inriktning att Kalmar kommuns medlemsavgift 2018 ska ligga 
kvar på samma nivå som för 2017.  
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Beslutet om 2018 års nivå hanteras av socialnämnden. 
 
 

12. Nya namn för platser vid universitetet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att 
de nya namnen vid universitetet ska vara Universitetskajen, 
Universitetsplatsen och Pedalstråket.  
 
Vidare godkänner kommunstyrelsen förslag till lokalisering av 
Agneta Bladhs plats. 
 
 

  

13. Nytt namn för torg i Gamla stan, kvarteret Valnötsträdet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att 
torget i kvarteret Valnötsträdet ska heta Gamla torget.  
 
 

  

14. Markreservation inom kommande verksamhetsområde 
Snurrom på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 
Västerslät 17:1 för Modig Machine Tool AB 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
förslag, ett 15 000 kvm stort område inom kommande 
verksamhetsområde Snurrom beläget på fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Modig Machine Tool 
AB (org.nr: 556190-6982). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 
 
 

  

15. Markreservation inom kommande verksamhetsområde 
Snurrom på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 
Västerslät 17:1 för Norden Machinery AB 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
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förslag, ett 65 000 kvm stort område inom kommande 
verksamhetsområde Snurrom beläget på fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Norden Machinery 
AB (org.nr: 556060-6690). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 
 
 

16. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och 
årsredovisning 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundet i Kalmar 
läns styrelse ansvarsfrihet för 2016 och godkänner 
årsredovisningen 2016. 
 
 

  

17. Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse 
och årsredovisning 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2016 och 
godkänner årsredovisningen 2016. 
 
 

  

18. Motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger 
(L) och Christopher Dywik (KD) om digital agenda för 
Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på motionen från Christina Fosnes 
(M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) 
om digital agenda för Kalmar kommun. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 

  

19. Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för 
motioner och medborgarförslag 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om 
register för motioner och medborgarförslag. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 
 

20. Medborgarförslag om att i Kalmar kommun införa förbud 
mot tiggeri 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att i Kalmar 
kommun införa ett förbud mot tiggeri.  
 
 

  

21. Medborgarförslag om att Kalmar kommun omedelbart 
ska sluta köpa och använda ekologiska ägg 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande från den 9 april 2017 ska utgöra svar på medborgar-
förslag om att Kalmar kommuns kostenhet ska sluta och 
använda ekologiska ägg. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 
 

  

22. Besked enligt miljöbalken 16 kap 4 § huruvida Kalmar 
kommun tillstyrker eller avstyrker uppförande av 
vindkraftverk i anslutning till befintliga verk i Mortorp  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka Billyvind AB:s 
ansökan om tillstånd för etablering och drift av ett 
vindkraftverk på fastigheten Mortorp 6:1. Det innebär 
att Kalmar kommun använder kommunalt veto i enlighet 
med miljöbalkens 16 kap 4 §. 
 
 

  

23. Yttrande över remiss om genomförande av ändringar i 
dricksvattendirektivet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som 
Kalmar kommuns svar på remissen om genomförande av 
ändringar i dricksvattendirektivet genom ändring i 
livsmedelslagen (2006:804). 
 
 

Delegationsbeslut   
- Ordförandebeslut: Yttrande över Näringsdepartementets 

remiss om ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut 
om lov m.m.  
 

  

- Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om statens 
energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Triangelteaterns 40-årsjubileum 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Kalmardrillen 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kokerskan 9 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 8 
 

  

- Förlängning av markreservation för Svenska kyrkan på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 Norra kyrkogården 
 

  

- Förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på 
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom  
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Hjortronet 2, Snurrom 
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Hjortronet 2, Snurrom  
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Montören 3, Fjölebro 
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Montören 3 
 

  

- Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB på 
fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet  
 

  

- Förlängning av markreservation för Prospecta Fastighetskapital 
AB på del av fastigheten Oxhagen 2:1.  
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- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 

30:7 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hampan 1  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Kättingen 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Kölby 9:35  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Fröja 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Jätten 5 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Kornmjölet 2  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Dillen 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Enbäret 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 
33:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Truckföraren 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Slalomåkaren 1  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Harby 1:119  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 
5:80  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Svinaherden 2  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Vega 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Svensknabben 9   
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Tisteln 14 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Neptunus 11 
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- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Pluto 3 

 
  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Tant Grön 5 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Ljungbyholm 37:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Översten 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Harby 22:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Kalmar Energi AB 
för starkströmsledning kv. Dryaden, Tullslätten 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Eltel Networks 
Infranet AB för teleledning Esplanaden – Atterbergsparken 
 

  

- Yttrande över samråd för detaljplan Falken 4, Malmen 
 

  

- Anställningar på kommunledningskontoret mars 2017  
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2017 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 28 mars, 11 april, 18 april och 

25 april 2017 
 

  

- Planutskottets protokoll den 28 mars och 25 april 2017 
 

  

- Personalutskottets protokoll den 12 april 2017 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för mars 2017 

  

    
 
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│Anna.A.Johansson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anna Johansson 2017-04-20 KS 2017/0216 
0480-450101 

 
 
Kommunstyrelsen 

 

Granskning av intäktsredovisning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på 
”Granskning av intäktsredovisning” 

Yttrande 
Det är glädjande att notera rapportens övergripande bedömning att kommunen 
har en organisation som bedöms vara ändamålsenlig och ger förutsättningar 
för en god intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen bejakar de rekommendationer som lämnats - tydligt bedöma 
och dokumentera risken för att intäkterna inte redovisa i den omfattning som 
de borde samt säkerhetsställa att de kontroller som görs hos förvaltningarna 
dokumenteras i tillräcklig utsträckning. 
 
Bedömning och dokumentation av risker kommer ske genom att kommun-
ledningskontoret sammankallar en processgrupp för processen ”Hantera 
ekonomi”, där en sakkunnig representant från varje förvaltning medverkar. 
Risker som identifieras och bedöms i processgruppen blir obligatoriska risker 
för samtliga förvaltningar. Till varje risk kopplas en eller flera kontrollmoment 
som säkerhetsställer att kontroller utförs och dokumenteras i tillräcklig 
omfattning på varje förvaltning. De riktlinjer som kommunstyrelsen utfärdar 
varje år kommer revideras för att anpassas till de nya förutsättningarna. 
 
Vi bedömer att arbetet med de reviderade riktlinjerna för att utföra intern 
kontroll är färdigställda i maj 2017. Arbetet från processgruppen kommer att 
rapporteras i oktober 2017 inför att förvaltningarna ska anta nya riskanalyser 
och interna kontrollplaner som sker i november varje år. Detta i enlighet med 
Kalmar kommuns reglemente för intern kontroll. 
 
 
Anna Johansson   
Redovisningschef   
 
Bilaga 
Granskning av intäktsredovisning 







































 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│j  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anna Johansson 2017-04-20 KS 2017/0472 
50101 

 
 
 
Kommunstyrelsen  

 
 
 

Uppföljning Intern kontroll 2016 samt revidering 
av riktlinjer för intern kontroll 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll 
2016. 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern kontroll.  

Bakgrund 
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdaterat reglemente 
för intern kontroll. Reglementet uppdaterades med en definition av intern 
kontroll som ett led i förnyat arbetsätt avseende intern kontroll med 
systematiska riskanalyser som ligger till grund för nämndernas beslutade 
interna kontrollplaner.  
 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer utifrån reglementet för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion samt tillse att den utvecklas 
utifrån kommunens behov. 
 
Nämndernas interna kontrollplaner omfattar de risker som bedömts ha högst 
sannolikhet och konsekvens att inträffa inom varje riskkategori. Risk-
kategorierna för 2016 var omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legal risk, IT-risk och 
risk i rapportering. 
 
2016 var övergångsåret avseende förnyat reglemente/riktlinjer för intern 
kontroll. Övergångsåret har haft fokus på processen ”Hantera ekonomi” och 
riskkategorin ”Risk i rapportering” samt utveckling av nytt systemstöd. 
 
”Risk i rapportering” avser risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller 
tillförlitliga i övrigt samt har bortfall av relevant information vilket kan leda till 
att beslut fattas på felaktiga grunder. 
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Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2016 redovisas i bifogad 
rapport ”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”.  I rapporten 
redovisas varje process var för sig med en mätare i tre färger för bästa 
överblick. Färgernas betydelse är enligt följande: 
 

- Rött – Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen inom 
processen inte är tillfredsställande. Kommunstyrelsen bör agera mot 
berörda nämnder och tillse att nämnden säkerställer sin interna kontroll 
inom processen. 
 

- Gult – Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen inom 
processen har vissa brister. Bedömningen är dock att berörda nämnder 
själv korrigerar detta genom vidtagna kontrollmoment och aktiviteter. 
Kommunstyrelsen behöver inte agera i nuläget. 
 

- Grönt – Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen inom 
processen är tillfredsställande. 

 
Den samlade bedömningen är, trots vissa avvikelserna, att kommunen 
sammanaget har en god intern kontroll  
 
De avvikelser som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns 
interna kontroll 2016 har varit inom redovisningsområdet. 
  
Avvikelserna har dock korrigerats, återkopplats och åtgärdats löpande för att 
förhindra framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning att tillräckliga 
åtgärder vidtagits sker löpande med påverkan i kommande riskanalyser och 
interna kontrollplaner. 

 
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens 
förtroendevalda revisorer där ett flertal verksamhetsområden har granskats 
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har 
ansvar för att vidta åtgärder. 
 
Som ett led av dessa revisioner behöver riktlinjerna för intern kontroll 
revideras. Riktlinjer har omarbetats för att kommunstyrelsen tydligt ska kunna 
bedöma och dokumentera risken för att kommunens intäkter inte redovisas i 
den omfattning som de borde samt säkerhetsställa att de kontroller som görs 
hos förvaltningarna dokumenteras i tillräcklig utsträckning. 
 
 
Anna Johansson   
Redovisningschef   
 
 
Bilagor: 
Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen 
Riktlinjer för intern kontroll 
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Organisationsenhet: Kalmar Kommunkoncern    År och fas: Intern kontroll 2016 - Inmatning

Internkontroll uppföljning -
Kommunstyrelsen
Samtliga processer
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Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser
• Ta fram statistik

• Ta fram budget och följa upp den

• Hantera mål och uppdrag

• Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Kommentar

Inom denna process har främst risken att göra fel prioriteringar och avvägningar baserat på oklarheter i styrmodellen lyfts fram. Om verksamheterna
styr mot oklara mål och uppdrag finns en uppenbar risk att de övergripande fullmäktigemålen inte uppnås.

För att minimera denna risk är det viktigt att kommunen har en tydlig styrmodell och att rätt styrsignal (mål, uppdrag, indikator m.m.) används till rätt
ändamål beroende på vad man vill uppnå. Vidare är det viktigt att säkerställa verksamhetsplanens funktion som det främsta styrdokumentet i
förvaltningar och bolag.

Organisera, leda och följa upp verksamheten
• Följa upp verksamheten

• Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem

• Leda och fördela arbetet

• Bevaka och informera om lagar och förordningar

Kommentar

I denna process handlar det i stort om att styrning och ledning ska minimera riskerna för att verksamheterna inte bedrivs på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt. Ändringar i lagar och regler ska bevakas och hanteras. system, rutiner och roller ska säkerställa styrningen, där
verksamhetsledningssystemet är ett viktigt verktyg. Uppföljning av verksamhet och ekonomi ska samordnas och centrala för att ge svar på var
verksamheten befinner sig, vart man är på väg och hur man står sig i jämförelse med andra kommuner.
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Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv
• Lotsa företagare i den kommunala organisationen

• Genomföra företagsbesök

• Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet

• Genomföra starta-eget kurser

• Hantera etableringsfrågor

Kommentar

Den främsta risken inom denna process är att kommunen skulle uppfattas som att man inte stödjer Kalmars näringsliv. Genom företagslotsarna
anses kunskapen om näringslivets förväntningar och krav på kommunen som goda varför risken bedöms låg. Konsekvenserna av att inte främja
Kalmars näringsliv på bästa sätt kan dock vara stora.

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

• Tillhandahålla räddningstjänst

• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

Kommentar

Risker inom denna process är bland annat att inte tillhandahålla en likvärdig räddningstjänst till alla invånare.

I de egna verksamheterna handlar riskerna bland annat om konsekvenser av brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Riskerna hanteras med
utarbetande och verkställande av rutiner för arbetet och utbildningsinsatser bland personalen. En annan risk är konsekvenserna av en större skada
som gör att verksamhetslokaler inom exempelvis barnomsorg, skola eller äldreomsorg måste evakueras.

Bidra till individers utveckling och lärande
• Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg

• Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola

• Anordna gymnasial vuxenutbildning

• Bedriva och utveckla gymnasial utbildning

• Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Kommentar

Risker har identifierats och hanterats inom följande områden:

• Diskriminering och kränkande särbehandling. Risken hanteras genom att det finns rapportskyldighet till huvudmannen. Kontroll görs att
rapportering till huvudmannen sker.

• Misstanke om att barn far illa. Hanteras genom anmälningsskyldighet vid misstanke om övergrepp och att en god samverkan mellan barn-
och ungdomsförvaltning och socialförvaltning säkerställs.

• Elevers frånvaro i skolan. Hanteras genom dagliga närvarokontroller och rapportrutiner. Hög ogiltig frånvaro ger upphov till åtgärder.

• Barns utveckling i förskolan. Hanteras genom fastställd stödprocess inkl. pedagogisk kartläggning, handlingsplan och utvärdering av
insatser, för att undanröja hinder i barnets arbetsmiljö för att tillgodose möjligheter till inlärning och utveckling.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
• Erbjuda kulturaktiveter

• Erbjuda undervisning

• Svara för informationsförsörjning

• Stödja föreningslivet

• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

Kommentar

Riskanalysen fokuserar kring vad brister i administrationen av kultur- och fritidsverksamheten kan medföra. Till risken är kopplad ett antal
kontrollmoment inom följande verksamheter för att säkerställa hanteringen:

• Bidragsutbetalning. Stickprovskontroller har genomförts utan påvisade avvikelser. Dock har en annan översyn påvisat brister, varför detta
område är föremål för extra uppmärksamhet.

• Idrottsanläggningar. Kontroll görs av beslutade uthyrnings- och fördelningsprinciper. Uppföljning av nyttjandegrad och kostnader genomförs.

• Konstregister. Kontroll att registerat är uppdaterat.

• Kulturskolan. Kontroll av elevnärvaro och avgiftshantering.
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Förvalta och utveckla det fysiska samhället
• Prioritera och samordna fysisk planering

• Handlägga lantmäterifrågor

• Planera trafikmiljön

• Handlägga lov enlig PBL

• Producera och hantera geografisk information

• Planera för infrastruktur/kommunikationer

• Planera mark till bostäder och verksamhet

• Sälja anläggningstillgångar

• Förvalta och utveckla allmän platsmark

• Förvalta och utveckla kommunal mark

• Hantera bidrag till enskilda vägar

• Hantera markreservationer

• Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser

• Genomföra exploatering och investeringar

• Bedriva tillsyn enligt PBL

• Handlägga anmälan enligt PBL

Kommentar

Risker har identifierats då det införs nya nationella krav avseende bostadsbyggande. Den hanteras genom kontinuerlig kontroll av myndigheters krav
på bostadsbyggandet.

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster
• Hantera invandrar- och flyktingfrågor

• Lindra effekter av arbetslöshet

• Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar

• Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

• Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Kommentar

Inom processen har risker identifierats inom bland annat följande områden inom socialnämndens verksamhet:

• Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid, vilket kan leda till att brukare inte får sina behov tillgodosedda och möjligt vitesföreläggande. Kontroll
genomförs av samtliga beslut som ej verkställts inom lagstadgad tid.

• För långa handläggnings- och utredningstider, vilket kan leda till att den enskildes behov inte tillgodoses. Samtliga beslut inom barn- och
ungdomsvården kontrolleras för att säkerställa handläggningstiden.

• Sekretessbrott, som kan vara till men för den enskilde. Genomförda åtgärder efter avvikelser kontrolleras.

• Hot och våld mot personal. Risken hanteras genom uppföljning av tillbud, översyn av säkerhet i lokaler, personallarm och riktlinjer för
hembesök.

• Svårt att rekrytera familjehem. Hanteras genom regional samverkan, utbildning av familjehem och nya kommunikationskanaler.

Värna om miljö och hälsa
• Bidra till säker livsmedelshantering

• Erbjuda energirådgivning

• Hantera frågor om naturvård

• Hantera avfall

• Ta emot felanmälan

• Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur

• Hantera strandskyddsdispens

Kommentar

Inom processen finns identifierade risker inom bland annat följande områden:

• Felaktig hantering av deponimassor

• Bristande rapportering av tillbud och olyckor

• Brister i egenkontroll av kostverksamheten

• Risk för ammoniakutsläpp vid ishallar

• Risk för olyckor på lekplatser och utegym

• Risk för kemikalieutsläpp och smittspridning
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Stödprocesser

Hantera ekonomi
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration

• Hantera finansförvaltning

• Handlägga finansieringsfrågor

• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser

• Arbeta med fastighetstaxering

Kommentar

Risker inom detta processområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. Riskanalysen fokuserar framförallt på ekonomisk skada,
förtroende skada och att ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Avvikelser har konstaterats inom området under
året. De kontrollmoment som påvisat utfall ligger inom riskkategorin, risker i rapportering:

Kontroll av kontering/hantering av representation, fortbildning och resor, brister kunde påvisas när det gäller avsaknad av deltagarlistor, syfte samt
beslutsattest av chef för egen del av dessa kostnader. Även avvikelse mot konteringsanvisningar i enlighet med kommunbas 2013 kunde
konstateras.

Kontroll av attestrutiner, kontroll att beslutsattest skett av rätt person i enlighet med jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.
Avvikelser kunde noteras där beslutsattesterat hade utförts för egen del av kostnader istället för överordnadchef.

Inventarieförteckning, brister har påvisat med beror till stor del på den stora om- och tillbyggnadsfas som sker inom kommunen.

Förvaring av räkenskapsmaterial, vid kontroll förvarades en del material utanför brandskåp/arkiv men vid påpekande flyttades materialet till korrekt
förvaring. Vid en del kontroller saknades arkivsäkerförvaring.

Kontroll att kundfakturering sker i rätt tid, fakturering ska ske i anslutning till att varan/tjänsten levereras. Stickprov påvisade brister att de inte
fakturerats inom en månad.

Kontroll av leverantörsfakturor, säkerhetsställa att fakturorna betalas i tid och följer kommunens kodplan. Tyvärr har avvikelser konstateras i båda
fallen med en notering att utlandsbetalningar ofta är försenade.

Kontroll att rutinen för inköpskort följs, avvikelse mot inköpsrutinen kan konstateras. Inköp med kort har gjorts hos leverantörer trots att kommunen
har ramavtal med leverantören.

I samband med att avvikelserna har noterats har verksamheterna uppmärksammats på gällande regelverk. Utbildningsinsatser har utförts.
Återkoppling har gjorts till de verksamheter där avvikelser noterat vid kontroll. Saknade inventarieföreteckningar har upprättats enligt rutin,
investering i brandskåp har skett, nya rutiner ska i vissa fall tas fram för att tillse att kundfakturering sker i rätt tid. Förbättrade rutiner för att hantera
utlandsbetalningar undersöks under 2017.

Hantera ärenden och dokument
• Hantera post

• Hantera arkiv och bevarandefrågor

• Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare

• Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Kommentar

Inom denna stödprocess har identifierats risker främst inom möjliga brister i arkiveringen men även inom dokumentation och informationsöverföring.
Dessa hanteras genom kontroller av fastställda arkiveringsrutiner och akt- och journalgranskning.

Informera och kommunicera
• Välja hur vi ska informera

• Publicera och samordna Kalmar.se

• Hantera presskontakter

• Producera trycksaker

Kommentar

Inom informations- och kommunikationsområdet har identifierats följande risker:

*Information inte når fram till rätt mottagare. Hanteras genom rutiner för hur information ska ske. Den interna kommunikationen underlättas genom
det nya intranätet.

*Information är felaktig, med risk att beslut fattas på felaktiga grunder. Risken hanteras bland annat genom aktualitetskontroll av webbsidor och
verksamhetshandbok.

*Obehöriga får tillgång till information. Inom IT-området hanteras risken med brandväggar och andra åtgärder. Upprättade regelverk och utbildning
för de som arbetar med sekretessklassad information är andra åtgärder för att hantera risken.

Leverera IT-stöd
• Bistå med IT-stöd

• Införa och hantera drift av IT-system
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• Förändra IT-miljön

• Leverera ny dator-arbetsplats

Kommentar

Risker inom denna process finns främst inom följande områden:

• Oklarheter i befogenheter och ansvar kring IT-frågor

• IT-system som inte på rätt sätt stödjer verksamheten eller användarna, information som saknas eller är felaktig

• Risker i IT-leveransens tillgänglighet, driftstörningar i verksamhetskritiska system

Riskerna hanteras genom att förtydliga ägarskap och ansvar för system och även genom utbildningsinsatser, backup-rutiner samt genom
framtagande av en systemförvaltarmodell och informationssäkerhetspolicy.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal
• Rekrytera personal

• Genomföra löneöversyn

• Genomföra förhandlingar

• Arbeta med kompetensutveckling

• Arbeta med personaladministration

• Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats

• Administrera lokal och central samverkansgrupp

• Genomföra tvisteförhandlingar

• Genomföra intresseförhandlingar

• Handlägga pensionsfrågor

• Hantera och utbetala lön

• Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete

• Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

• Arbeta med vårt inre miljöarbete

Kommentar

Inom denna process finns identifierade risker främst inom följande området kompetensbrist. Det kan bland annat kan bero på följande orsaker;

• Omfattande personalomsättning

• Hög sjukfrånvaro

• Arbetskraftbrist inom vissa yrken ger svårighet att rekrytera personal

Riskerna hanteras genom uppföljningar av sjukfrånvaro och stress samt genom planer för kompetensförsörjning.

Vidare finns risken att rätt lön inte utbetalas. Hanteras genom säkerställande av system och rutiner samt genom kontroller.

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet

• Hantera motioner

• Hantera medborgarförslag

• Genomföra allmänna val

• Genomföra medborgardialoger

• Hantera interpellationer och frågor

Kommentar

Identifierade risker inom processen handlar främst om:

• Bristande efterlevnad av lagar och rutiner

• Delegationsbeslut som inte rapporteras

• Tagna beslut verkställs inte

• PUL (Personuppgiftslagen)

Riskerna hanteras genom fastställda rutiner för återrapportering av delegationsbeslut och uppföljning av tagna beslut. Internrevision säkrar
lagefterlevnad. Utbildning i nya dataskyddsförordningen.

Tillhandahålla lokaler
• Beställa installation och funktion för telefoni och data

• Lösa verksamhetens behov av lokaler

• Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter

• Genomföra uppdrag kring nybyggnation

• Överlämna entreprenad till Drift&service

• Hantera uppdrag på Drift&service
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• Hyra ut lediga lokaler externt

• Hantera felanmälan

• Arbeta med energieffektivisering

• Planera underhåll av fastigheter

Kommentar

Lokalprocessens risker handlar främst om dolda fel, hyror, orationell lokalhantering samt överlämningen mellan byggprojekt och drift. Hanteras
genom kontrollmoment kopplade till hyreskontrakt.

Tillhandahålla varor och tjänster
• Tillhandahålla vaktmästeritjänster

• Tillhandahålla telefonisttjänster

• Upphandla telefoner och datorer

• Förvalta IT-system

• Lösa ärenden till helpdesk

• Hantera förändringar av IT-infrastrukturen

• Lösa verksamhetens behov av lokaler

• Hantera våra försäkringar

• Arbeta med inköp och upphandling

• Arbeta med skal- och personskydd

• Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd

• Anskaffa material från leverantörer

• Planera och utföra städuppdrag

• Utföra transporter

• Underhålla, reparera och besiktiga fordon

• Köpa/leasa fordon och motorredskap

• Planera och leverera kostverksamhet

Kommentar

Främst handlar risker inom processen om inköp utanför avtal och överklagade upphandlingar. Riskerna hanteras genom:

• Uppföljning av avtalstrohet

• Kontroll av fakturor

• Säkerställa att alla avtal finns inlagda i avtalsdatabasen
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Riktlinjer för intern kontroll 
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen 
som övrig personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen 
med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet 
och ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas. 
 
Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, 
utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet 
hos olika intressenter. 
 
En god intern kontroll ska tillse att; 
 

 Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
vilket bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer 
och kvalité samt att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs 
upp i förhållande till kommunens mål. 

 

 Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder och 
verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. 
Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av 
kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig 
relevant information om kommunens verksamhet och 
resursandvändning. 

 

 Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 
 
 

Riskanalys 
Kalmar kommun hanterar olika risker och för att hantera dessa ska nämnden 
systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt med 
riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter. 
 
Nämnden ska som grund för sin styrning anta en riskanalys och därtill ansvara 
för att årligen utvärdera den. Om nämndens verksamhet eller andra 
omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys 
genomföras. 
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Riskanalys är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som 
möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. Riskanalysen 
innehåller fem riskkategorier. 
 
Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier och Kalmar kommuns 
huvudprocesskarta ska nämnderna göra en riskanalys. Risker kan inte alltid 
förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.  
 
Stödprocesserna skall hanteras i processgrupper med sakkunniga från varje 
förvaltning, sammankallande för gruppen är kommunledningskontoret. Risker 
som identifieras och bedöms i processgrupperna blir obligatoriska risker för 
samtliga nämnder. Till varje risk kopplas en eller flera kontrollmoment som 
säkerhetsställer att kontroller utförs och dokumenteras i tillräcklig omfattning 
inom varje nämnd. Vid behov kan nämnderna komplettera med ytterligare 
specifika risker/kontrollmoment utöver de risker/kontrollmoment som 
identifierats i processgrupperna.  
 
 
Kalmar kommuns riskkategorier 
 
Omvärldsrisk  
Omvärldsrisker kan utgöras av större händelser som kan påverka nämndens 
verksamhet och mål. 
 
Verksamhetsrisk 
Verksamhetsriskerna är de risker som är kopplade till nämndernas mål, det vill 
säga vilka risker kan förhindra att nämnden når målen. Det är även viktigt att 
beakta de risker som finns att verksamheten inte bedrivs på ett effektivt sätt. 
 
Legal risk 
Legala risker utgörs av riskerna om nämnden inte följer gällande lagstiftning 
eller gällande regler i övrigt. Om nämnden inte efterlever gällande lagar och 
regler kan det få ekonomiska konsekvenser eller leda till att förtroendet skadas. 
 
IT-risk 
Brister i verksamhetens informationssystem och hantering kan få oönskade 
effekter och det är viktigt att definiera de system som har en avgörande 
betydelse för verksamheten. 
 
Risk i rapportering 
Risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga i övrigt är en 
redovisningsrisk, alternativt bortfall av övrig relevant information vilket kan 
leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
 
 
Kalmar kommuns huvudprocesskarta 
 
Ledningsprocesser 
Fastställa mål och fördela resurser, organisera, leda och följa upp verksamhet 
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Huvudprocesser 
Allmänt främja Kalmars näringsliv, bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete, 
bidra till individers utveckling och lärande, främja ett rikt kultur och fritidsliv, 
Förvalta och utveckla det fysiska samhället, ansvara för vård, omsorg och 
sociala tjänster, Värna om miljö och hälsa. 
 
Stödprocesser 
Hantera ekonomi, hantera ärende och dokument, informera och kommunicera, 
leverera IT-stöd, rekrytera, utveckla och avveckla personal, stödja och utveckla 
den demokratiska processen, tillhandahålla lokaler, tillhandahålla varor och 
tjänster. 
 
 
 

Metod för att utföra riskanalys 
 

 
 
A. Identifiera riskerna 
Identifiera de händelser/situationer som kan få konsekvenser för 
verksamheten utifrån respektive process och riskkategori. Fyll i händelser och 
skada/påverkan i Kalmar kommuns systemstöd för intern kontroll; Hypergene. 
 
B. Bedöm riskerna 
Bedöm sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om 
skada/påverkan inträffar. Sannolikheten ska sedan multipliceras med 
konsekvensen som ger ett riskvärde. 
 
Sannolikhet 
Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar? 
 
1 poäng Mycket liten Kan hända med minst 10 års mellanrum  
2 poäng Liten Kan hända med några års mellanrum 
3 poäng Stor Kan hända några gånger om året 
4 poäng Mycket stor Kan hända varje vecka 

 
  
 
Konsekvens 
Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar? 
 
1 poäng Mycket liten Mindre skada eller påverkan 
2 poäng Liten Begränsad skada eller påverkan 
3 poäng Stor Allvarlig skada eller påverkan 
4 poäng Mycket stor Mycket allvarlig skada eller påverkan 
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Beslut om åtgärder 
 
Om riskvärdet blir 9 poäng eller högre, eller om konsekvensen bedöms som 4:a, 
ska kontrollmoment alltid anges och i de fall risken redan inträffat vid 
riskanalysen skall en aktivitet för att åtgärda risken anges.  
 
Riskvärderingen ska utgå från varje process och varje riskkategori var för sig 
och inte ställas mot varandra vid värdering av konsekvens. 
 
 
C. Intern kontrollplan 

 
Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden upprätta en intern 
kontrollplan och i planen ange de kontrollmoment och aktiviteter som ska 
syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i nämndens 
verksamheter 
 
Den interna kontrollplanen med tillhörande riskanalys ska innehålla: 
 

 Risk med beskrivning och riskvärdering (Ex. Risk för att 
arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt) 

 Riskkategori (Ex. Verksamhetsrisk) 

 Ansvarig (Ex Erik Karlsson) 

 Riskvärde med sannolikhet och konsekvens angivna (Ex, riskvärde 9, 
sannolikhet 3, konsekvens 3) samt motivering till angivna värden. 

 Kontrollmoment/Titel (Ex: Dokumentation av arbetsuppgifter) 

 Beskrivning/Metod/Frekvens (ex: enhetscheferna ansvarar för att 
väsentliga arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner upprättas.  
Genomgång och aktualitetskontroll samtliga befintliga rutiner.) 

 
D. Uppföljning av intern kontroll 
 
All rapportering och rapportuppföljning ska ske med hjälp av Kalmar 
kommuns systemstöd för intern kontroll samt i enlighet med framtagen 
instruktion i verksamhetshandboken; ”Hypergene - registrering och 
uppföljning av intern kontroll, riskanalys”. 
 

 Nämnden följer upp den interna kontrollen löpande. 

 I samband med upprättande av nämnds årsrapport för det gångna året 
biläggs rapporten ”Internkontroll uppföljning – processer”. 

 Kommunsstyrelsen får senast i maj en uppföljning av 
kommunledningskontoret med en samlad bedömning av nämndernas 
arbete med intern kontroll i de olika processerna. Rapporten ska också 
vid behov innehålla förslag på förbättringar. 
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Beslut om kommunala bolags verksamhet 2016 
varit förenlig med det fastställda ändamålet och 
inom de kommunala befogenheterna 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar 
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, 
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination Kalmar AB, 
Kalmar Familjebad AB och Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi 
Holding AB har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva 
om den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala 
befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär kommunal-
rättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnads-
principen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med 
det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma.  
 
Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även 
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 
och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen.  
 
Kalmar Kommunbolag AB har löpande under året lämnat ekonomiska 
rapporter från koncernen. Vidare har bolagen varit i kommunstyrelsen och 
redovisat sin verksamhet, det är en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Kommunledningskontoret har översiktligt gått igenom den verksamhet som 
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Vi har granskat styrelse-
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protokoll och bolagsordning för samtliga bolag. Förutom för Kalmar Energi 
Holding AB (där kommunen är delägare) har även ägardirektiv, årsrapporter, 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter, årsredovisningar och de 
auktoriserade revisorernas revisionsberättelser gåtts igenom. 
I årsrapporterna för bolagen har samtliga styrelser uttalat sig om bolagets 
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunal kompetensen. 
I lekmannarevisorernas granskningsrapporter saknas uttalande om bolagen har 
bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de kommunala 
befogenheterna. Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs 
bedömningen att lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits 
ändamålsenligt och inom befogenheterna.   
 
De majoritetsägda bolagen 
Allmänt 
Enligt de generella ägardirektiven som gäller för Kalmar Kommunbolag AB 
med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) anges att de 
kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras 
genom kommunallagen, aktiebolagslagen, andra lagar och författningar, 
bolagsordning och ägardirektiv vilket innefattar att bolagen inte får bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
 
Kalmar Kommunbolag AB  
Bolaget ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utveckla 
samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande 
koncerngemensamma frågor. Bolaget ska svara för en löpande ägardialog med 
respektive dotterbolag i koncernen. Moderbolaget ska åt kommunen bereda 
och samordna förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen 
och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med undantag av frågor 
som ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive bolags 
bolagsordning. Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag genomföra 
näringslivsbefrämjande projekt. 
 
Enligt bolagets årsrapport har bolaget under år 2016 arbetat enligt fastställda 
ägardirektiv. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att de 
bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kalmarhem AB 
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. minska bostadssegregationen.  
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Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande, liksom 
andra grupper med särskilda behov som t.ex. äldre och person 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. 
 
I bolagets årsrapport för 2016 görs en uppföljning av ägardirektiven och 
kommunfullmäktiges mål 2016. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport 
framgår att de bedömer att bolagets verksamhet under 2016 har uppfyllt sitt 
uppdrag och arbetat enligt gällande ägardirektiv. De bedömer också att 
verksamheten under 2016 skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt. 
 
Kalmar Vatten AB 
Bolaget ska svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. 
En huvuduppgift för bolaget är vidare att trygga den framtida 
vattenförsörjningen där ibland en långsiktig vattenreserv. Bolaget ska aktivt 
arbeta för att minska kväve- och fosforutsläppen i Kalmarsund.  
 
I samband med grävarbeten för vatten och avlopp ska bolaget så långt det är 
möjligt lägga ner tomrör för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad.  
 
Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går till en 
förnyelse av va-nätet. Bolaget ska i samband med kommande budget och 
bokslut redovisa hur stor del av de ökade inkomsterna som använts till 
reinvesteringar. 
 
I bolagets årsrapport för 2016 görs en uppföljning av ägardirektiven. Av 
lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att de bedömer att 
verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt.  
 
KIFAB i Kalmar AB 
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. 
 
Bolaget redovisar i sin årsrapport sin verksamhet och hur de har arbetat utifrån 
fullmäktiges mål. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att de 
bedömer att verksamheten skötts ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kalmar Hamn AB 
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 



KS 2017/0460  4 (5) 
 
 
tjänster av hög kvalitet. Bolaget har uppdraget att utveckla samarbetet med 
närliggande hamnar. 
 
I bolagets årsrapport för 2016 görs en uppföljning av ägardirektiven och 
kommunfullmäktiges mål 2016. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport 
framgår att de bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kalmar Öland Airport AB 
Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med skäl och 
enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt 
beslut av den 20 december 2011. Bolaget ska i samverkan med Kalmar 
kommun och näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta 
Kalmar flygplats. Bolaget ska utveckla kommunikationerna mellan 
Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Bolaget ska 
fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral. 
 
Enligt uttalande i årsrapport 2016 har ägardirektiven regelbundet följts upp på 
såväl operativ ledningsnivå som i bolagets styrelse. Av lekmannarevisorernas 
granskningsrapport framgår att de bedömer att verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Destination Kalmar AB 
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 
kultur-, turist- och evenemangsverksamhet på Kalmar Slott. 
 
Enligt bolagets årsrapport uppfyller bolaget de krav som är angivna för 
verksamheten enligt ägardirektivet. Av lekmannarevisorernas 
granskningsrapport framgår att de bedömer att verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Kalmar Familjebad AB 
Bolaget har under 2016 varit vilande. 
 
Kalmar Science Park AB 
Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill 
utvecklas med målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i 
Kalmar och regionen. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet 
ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i 
Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att utveckla nya idéer, 
företag och marknader.  
 
Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars 
attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. 
 
Enligt bolagets årsrapport har bolaget följt de ägardirektiv som fastställts och 
verksamheten har under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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Av lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att de bedömer att 
bolagets verksamhet under 2016 har skötts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.  
Övriga bolag 
Kalmar Energi Holding AB 
Kalmar Energi Holding AB ägs till lika delar av Kalmar kommun via Kalmar 
Kommunbolag AB och E.ON Sverige AB. Ägarstrukturen innebär att bolaget 
inte har några ägardirektiv att uppfylla och ingen lekmannarevisor som 
granskar bolagets verksamhet. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter eller 
aktier i bolag med verksamhet inom huvudsak energisektorn och att samordna 
för dessa bolag övergripande frågor m.m. samt att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
 
I sin årsredovisning beskriver bolaget sin verksamhet under året, sitt uppdrag 
och utmaningar framöver.  
 
Bedömning 
Alla bolagsstyrelser har redovisat sin verksamhet såsom ägardirektiven anger. I 
årsrapporten har bolagsstyrelsen angett att de anser att verksamheten under 
föregående kalenderår har bedrivits enligt det fastställda ändamålet, i 
förhållande till de kommunala principerna, bolagets föremål och den 
kommunala kompetensen. Utifrån vad som i övrigt har framkommit om dessa 
bolags verksamhet saknas det, enligt kommunledningskontorets mening, skäl 
att ifrågasätta att verksamheterna är kommunalrättsligt kompetensenliga. 
 
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för 
bolagen, uttalanden från bolagsstyrelser och lekmannarevisorer samt av vad 
som i övrigt framkommit om verksamheterna i årsredovisningar, årsrapporter 
och protokoll gör kommunledningskontoret bedömningen att verksamheterna 
i Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i 
Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination 
Kalmar AB, Kalmar Familjebad AB, Kalmar Science Park AB samt Kalmar 
Energi Holding AB under föregående kalenderår får anses ha bedrivits enligt 
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Vi föreslår därmed att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med denna bedömning. 
 
 
Åsa Bejvall Zeinab Fazli 
controller kommunjurist 
 
Jonas Sverkén 
kanslichef 
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Reviderad informationssäkerhetspolicy 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad informationssäkerhetspolicy för Kalmar 
kommun. 
 
Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy ska gälla för samtliga 
förvaltningar, bolag och andra som agerar på Kalmar kommuns nätverk. 

Bakgrund 
Nuvarande informationssäkerhetspolicy antogs den 12 november 2013. 
 
Alla anställda och förtroendevalda hanterar mängder med information som 
måste skyddas på olika sätt. Det är en viktig integritetsfråga att till exempel 
personuppgifter inte kommer på avvägar. Samtidigt måste annan information 
göras tillgänglig för såväl medborgare som medarbetare inom kommun-
koncernen. Informationssäkerhetspolicyn syftar till att ge vår information rätt 
skydd vad gäller tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 
Informationssäkerhet avser all information som hanteras oavsett om den är 
förmedlad muntligt, pappersbundet eller digitalt. 
 
2018 träder både en ny dataskyddsförordning och en ny säkerhetsskyddslag 
ikraft. Den största förändringen är införande av sanktionsavgifter samt att den 
personliga integriteten ytterligare stärks. Även om vi redan idag omfattas av 
bland annat personuppgiftslagen (PUL), måste kommunens policydokument, 
processer och rutiner ses över.  
 
Det finns en EU-standard för informationssäkerhet (ISO27000). I det här läget 
kommer dock Kalmar kommun inte att certifiera sig enligt den standarden, 
utan informationssäkerheten lyfts istället in i den befintliga verksamhetshand-
boken. Denna informationssäkerhetspolicy kommer att kompletteras med 
riktlinjer och rutiner enligt följande modell: 
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Christina Karlberg   
informationssäkerhetssamordnare   
 
 
 
Bilaga: 
Informationssäkerhetspolicy 
 
 



 
 

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK 
  
Fastställt av Dokumentansvarig Datum 
Kommunfullmäktige Informationssäkerhetssamordnare 2017- 1 (2) 

 
 

 

Informationssäkerhetspolicy  
 

Syfte 
Informationssäkerhetspolicyn för Kalmar kommun syftar till att ge vår  
information rätt skydd vad det gäller tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet 
och spårbarhet.  
 
Tillgänglighet – att information är tillgänglig i förväntad utsträckning och 
inom önskad tid 
Riktighet – att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring 
eller förstörelse 
Konfidentialitet – att information inte i strid med lagkrav eller lokala 
överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig 
Spårbarhet – att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller 
händelser till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, när) 

Omfattning 
Policyn gäller samtliga informationsmängder som hanteras av Kalmar kommun 
oavsett om den är förmedlad muntligt, pappersbundet eller digitalt.  
Informationen ska hanteras på ett för medborgare och verksamhet säkert sätt.  
 
Alla verksamheter inom kommunens samtliga förvaltningar och helägda bolag 
omfattas av denna policy. En förutsättning för god säkerhet är att policy-
dokument och riktlinjer i verksamhetshandboken följs av samtliga som agerar 
på kommunens nätverk.  

Ansvar 
Det övergripande ansvaret för informationssäkerheten i kommunen vilar på 
kommunstyrelsen. Ansvaret följer därefter det delegerade verksamhetsansvaret 
ut i alla nivåer. Ledningens engagemang i arbetet är en avgörande faktor.  
 
Den interna organisationen för informationssäkerhetsarbetet, roller, fördelning 
av ansvar och arbetssätt framgår av de beslutade riktlinjerna. 
 
Samtliga IT-system och program ska vara identifierade, förtecknade och ha en 
systemägare utsedd innan systemet börjar användas. Dessutom ska en informa-
tionsklassning göras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar vilka IT-system som bedöms som samhällsviktiga 
och för dessa ska det alltid upprättas en systemsäkerhetsanalys. 
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Informationsägaren beslutar utifrån informationsklassningen om det även 
behöver göras en säkerhetsklassning av de informationsmängder eller system 
som anses kritiska för verksamheten eller innehåller personuppgifter. 

Övergripande mål  
Målen för informationssäkerhetsarbetet är att offentlighet, sekretess och 
medborgarnas rätt till integritet är säkerställd samt att kraven på åtkomst, 
tillförlitlighet och tillgänglighet uppfylls.  
 
Informationssäkerhetsarbetet ska också minimera riskerna för störningar i  
förvaltningarnas och bolagens verksamheter, på grund av fel i eller felaktig 
användning av ett eller flera IT-system.  
 
För kommunens informationssäkerhetsarbete ska gälla att:  
• lagar och föreskrifter följs  
• informationen ses som en tillgång och skyddas i paritet med dess värde  
• all personal ges kunskap om gällande informationssäkerhetsregler  
• all personal bara ges tillgång till den information de behöver för sitt  

arbete och att inaktuell information kontinuerligt gallras 
• det säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd 

och stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man  
• det stöder utvecklingsarbetet och leder till ständiga förbättringar 
• det förebygger oväntade händelser som kan leda till negativa 

konsekvenser  
• det ska finnas dokumentation av alla IT-system samt säkerhetsklassning 

av de som bedöms som kritiska för verksamheten 
• krishanteringsförmågan säkerställs  
• hotbilden för varje enskilt samhällsviktig IT-system analyseras fort-

löpande. 
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Godkännande av borgensram för Kalmar Hamn 
AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för en skuld ingå borgen för Kalmar 
Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
60 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 

Bakgrund 
I handling ”Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 18 augusti 2016” till 
rubricerat ärende är ärendebenämningen ”Byteaterns expansion på fastigheten 
Oljefabriken 3 och godkännande av investering samt borgensram för Kalmar 
Hamn”. I förslag till beslut (del av) skrivs ”Kommunfullmäktige beslutar att 
Kalmar Hamn AB får genomföra ny-, om- och tillbyggnader samt 
markentreprenader inom en investering och borgensram uppgående till 60 
mnkr för perioden 2016-2020”. 
 
Av misstag har ordet borgensram fallit bort, såväl i ärendemeningen som i 
förslag till beslut, i kommunens hantering av ärendet. Beslutet från den 26 
september 2016, § 162, behöver därför kompletteras.  
 
 
 
Urban Sparre   
ekonomichef   
 
Bilagor 
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 18 augusti 2016 
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Kommunfullmäktige  

 
 
 
Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och  
godkännande av investering samt borgensram för Kalmar Hamn 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion på fastig- 
heten Oljefabriken 3, Kalmar Hamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och fritids-  
nämndens driftbudget med totalt 4,25 miljoner kronor/år för tillkommande  
budgeterade hyreskostnader på fastigheten Oljefabriken 3. Om verklig  
entreprenadkostnad avviker för ombyggnaden påverkas hyran proportionellt  
med 90% av avvikelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får genomföra ny-, om- 
och tillbyggnader samt markentreprenader inom en investering och borgens-
ram uppgående till 60 mnkr för perioden 2016-2020. 
 
Kommunfullmäktige ger kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att återkomma  
med bedömda kostnader för behov av tillfälliga lokaler. 
 

Bakgrund 
I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att skapa ett kulturcentrum på  
Tullslätten. Det ursprungliga förslaget har genomgått en del förändringar  
i en ny avsiktsförklaring om ett skapande av nytt kulturkvarter och  
kulturcentrum. Byteaterns verksamhet inryms inte i ett framtida kulturkvarter/  
kulturcentrum och planeringen har därför varit att expandera i befintliga lokaler.  
 
Byteatern disponerar idag ca 3 900 kvm för sin verksamhet på fastigheten  
Oljefabriken 3 som ägs av Kalmar Hamn AB. Det finns stora behov av om-och  
tillbyggnad i fastigheten för Byteaterns verksamhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. 
 
Underlaget för framtagande av förändringsåtgärder utgörs av Byteaterns  
redovisade behov av verksamhetsytor. Genom att flytta om funktioner och att  
bygga till har det visat sig möjligt att infoga efterfrågade funktioner. 
Totalt behöver ca 3 360 kvm byggas om och den totala ytan behöver ökas med  
ca 1100 m2 för att Byteaterns efterfrågade funktioner skall kunna inrymmas. 



   
 
 

2 

 
Projektet skapar en ny foaje-entréhall vilket möjliggör att transport- 
mässigt koppla ihop teaterns alla funktioner. En ny scen skapas, nya 
repetitionslokaler, förbättrade lokaler för verkstäder, ateljéer och pedagogisk  
verksamhet samt att personalen får mer ändamålsenliga lokaler. 
 
Landstinget gör ett långsiktigt åtagande (25 år) för Byteaterns lokaler på 
fastigheten Oljefabriken 3 och ett förhöjt driftbidrag till Byteatern som där-
med också får ett förändrat verksamhetsuppdrag.   

Investeringen/utökad driftkostnad ryms inom Kalmar kommuns beslutade 
investeringsram för Kulturcentrum. 
 
En förutsättning för Byteaterns expansion är att Kalmar hamn flyttar sin  
verkstadsdel. Bolaget förvärvade 2015 fastigheten Maskinisten 
vilket möjliggör etablering av en ny verkstad för Kalmar Hamn.   
 
I bolagsordningen för Kalmar Hamn får bolaget inte köpa eller sälja fastig-
heter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader för mer än 200 
gånger prisbasbeloppet utan godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.  
Kalmar Hamn AB:s beräknade investeringsvolym för ovan nämnda projekt 
samt övriga investeringar i hamnverksamheten uppgår för perioden 2016-
2020 till ca 60 mnkr. 
 
Kalmar Hamn planerar att flytta in i en ny verkstadsdel under 2017 och tid-
planen för en färdig om-och tillbyggd Byteater beräknas till årsskiftet 2018-
2019.  
 
Byteatern kommer att behöva tillfälliga lokaler för viss del av verksamheten 
under byggentreprenadens genomförandetid. 
 
 
 
Ola Johansson 
VD 
 
 







 

 
 

 

 

 
Serviceförvaltningen Fastighet    

    
  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Gunilla Svensson 2017-04-12 SFN 2017/0141 
50513 

 
 
 
Servicenämnden 

 
 

Externt hyresavtal Kulturcentrum 

Förslag till beslut 
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att serviceförvaltningen tecknar ett 20-årigt 
hyresavtal med Klövern Kalmar AB avseende fastigheten Guldfisken 2 

Bakgrund 
Kalmar kommun avser att skapa ett kulturkvarter vid Tullslätten. 
Med Guldfisken 2 (f d posthuset) vid Sveaplan, den befintliga biblioteksbygg-
naden vid Tullslätten samt skolbyggnaderna Bernhardinaskolan och det äldre 
gymnastikhuset ska det ges plats för stadsbibliotek, kulturskola och öppna för-
skolan Måsen. 
 
Nuvarande bibliotek är tänkt att flyttas till f d posthuset. Denna byggnad ägs 
idag av Klövern Kalmar AB. Det befintliga biblioteket byggs om för kultur- 
skola, föreningsverksamhet samt öppna förskolan Måsen. Kulturskolan och 
den öppna förskolan hyr idag av andra externa hyresvärdar. 
 
Tidplanen är indelad i två etapper. Klövern Kalmar AB inleder sin ombyggna-
tion våren 2018 med ett planerat färdigställande sommaren 2019. Hösten 2019 
inleds ombyggnationen av kommunens egna byggnader med ett planerat fär-
digställande under hösten 2020. 
 
 
Gunilla Svensson  
fastighetschef  
 
 
Bilagor 
Hyresavtal Klövern Kalmar AB 
 
 































 

 
 

 

 

 
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 
   2017-04-05 KS 2017/0350 
   

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Förvärv av aktier i Inera AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

- godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att godkänna att SKL 
Företag AB förvärvar Inera AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017 och 
nu erbjuds samtliga kommuner att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och 
på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets 
tjänster.   
 
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att Kalmar kommun blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor.  
 
 
Annette Andersson   
kommundirektör   
 
 
Bilagor 
Skrivelse inklusive bilagor från Sveriges Kommuner och Landsting 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Verkställande direktören  
Till kommundirektören 

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB  

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 

förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 

av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 

Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 

så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.   

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 

Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 

handlingar finns också på skl.se/inera. 

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 

tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 

tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 

Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 

samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 

bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.  

För frågor hänvisas till inera@skl.se  

 

Med vänlig hälsning 

 
Lena Dahl 
Tillförordnad VD 
 

Bifogade dokument: 

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna: 

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1) 

o Anslutningsavtal (bilaga 2) 

o Aktieägaravtal (bilaga 3) 

o Bolagsordning (bilaga 4) 

o Ägardirektiv (bilaga 5) 

o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6) 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
mailto:inera@skl.se
mailto:inera@skl.se
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Förvärv av aktier i Inera AB  

 

Sammanfattning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal 
via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

Bilagor: 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3  

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

 

Bakgrund 

Inera AB 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.  

 

Beredning på nationell nivå 

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun). 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 
inhämtats.  
 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.   

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 
den digitala servicen, anser två av tre.  

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  

 

SKL:s digitaliseringsarbete 

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 
nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras. 
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.  

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 
väljer att själva upphandla. 
 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa.  

 

Genomförande  

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.   

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 
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Finansiering  

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.  

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 
om 35 mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 
under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 
inflytande över bolaget.  

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor).  
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 

gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 

Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 

utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 

detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 

avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 

detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 

skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 

tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 

inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 

i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 

bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 

bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 

bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 

huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 

över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 

från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 

något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 

Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 

att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 

tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 

ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 

Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 

minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 

regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 

samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 

avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 

kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 

sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 

inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 

Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 

i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 

detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 

köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 

Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 

varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 

aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 

härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 

och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

DATUM: 

[KOMMUN) SKL Företag AB 
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    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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Ägardirektiv för Inera AB  
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 

   

Ägare 

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  
 

Bolagets verksamhet  

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
 
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
 
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 

   
 
Bolagets styrning 

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning. 
 
 
Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet.  
 

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 

arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 

service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 

för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 

 

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning.  
 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 
 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan. 
 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 
 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 

dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 
 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %



23

377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Kommunledningskontoret Kontorsledning    

Adress   ,    │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange text.│Ann-

Mari.Nilsson@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Ann-Mari Nilsson 2017-04-11 KS 2017/0147 
0480-45 01 31 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kal-
mar län 2018 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens inriktning att Kalmar 
kommuns medlemsavgift 2018 ska ligga kvar på samma nivå som för 2017.  
 
Beslutet om 2018 års nivå hanteras av socialnämnden. 
 

Bakgrund 
Vid ägardialogen den 9 december 2016 mellan representanter för samordnings-
förbundets styrelse och dess ägare beslutades att ”styrelsen i början av 2017 
skickar en skrivelse till ledningarna för landstinget och samtliga kommuner 
med en fråga om vilken nivå på medlemsavgift som respektive medlem kan 
acceptera inför 2018. Detta så att ett besked kan lämnas under nästa ägardia-
log.” Ägardialogen genomförs den 5 maj.  
 
Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av stat-
liga medel till förbundet. Staten står för hälften av kostnaderna, landstinget för 
en fjärdedel och kommunerna tillsammans för en fjärdedel utifrån storlek på 
befolkningen.  
 
Av den skrivelse som nu inkommit framkommer att den troliga nivån på sta-
tens tilldelning 2018 ligger mellan 7,5 och 8 mnkr. Den nivå som samordnings-
förbundets budget för 2017 bygger på är att staten ger ett bidrag på 7 mnkr.  
 
Av tabellen framgår hur stort Kalmar kommuns bidrag till samordningsför-
bundet skulle bli beroende på statens bidrag. Den exakta bidragssumman är 
dock avhängig av Kalmar kommuns befolkning vid beräkningstillfället.  
 
 
 



KS 2017/0147  2 (2) 
 
 
 
Staten 7 000 000 7 500 000 8 000 000 
Landstinget 3 500 000 3 750 000 4 000 000 
Kalmar 965 254 1 034 200 1 103 147 
Övriga kommu- 
ner i länet 

2 534 746 2 715 800 2 896 853 

Total budget 14 000 000 15 000 000 16 000 000 
 
Efter överläggning med socialförvaltningen är ståndpunkten att den nivå som 
gäller 2017 även är en rimlig nivå under 2018. Det vill säga en nivå som baserar 
sig på en statlig tilldelning motsvarande 7 mnkr.  
 
Det är socialnämnden som hanterar medlemsavgiften för Samordningsförbun-
det. Det har funnits en överenskommelse mellan kommunledningskontoret 
och socialförvaltningen om att en höjning av medlemsavgiften ska fördelas 
jämnt mellan förvaltningarna. För att undvika interna transaktioner tas fram-
gent medlemsavgiften för denna verksamhet helt inom socialnämndens bud-
getram. Eventuella behov av ytterligare medel får lyftas av socialnämnden i 
ordinarie budgetprocess.  
 
Socialnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 25 april 
2017. 
 
 
 
Annette Andersson   
Kommundirektör  
 
 
 
Bilagor 
Skrivelse från samordningsförbundet ”Medlemsavgifter till samordningsför-
bundet 2018" 
 















 

 
 

 

 

 
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 2017-04-12 KS 2017/0398 
50088 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Markreservation inom kommande 
verksamhetsområde Snurrom - del av 
fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 
17:1, Modig Machine Tool AB  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, ett 
15 000 kvm stort område inom kommande verksamhetsområde Snurrom 
beläget på fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Modig 
Machine Tool AB (org.nr: 556190-6982). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017.  

Bakgrund 
Modig Machine Tool AB har inkommit med en ansökan om markreservation 
gällande området i Norra Snurrom med skyltläge längs E22.  
 
Syftet med ansökan är att de vill uppföra en ny verksamhetslokal i området.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. Området för 
markreservationen är på ca 15 000 kvm, inom ett större utpekat 
verksamhetsområde för Snurrom.  
 
 
 
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör  
 
Bilaga: 
Karta 
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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 2017-04-12 KS 2017/0426 
50088 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Markreservation inom kommande 
verksamhetsområde Snurrom - del av 
fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 
17:1 för Norden Machinery AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, ett 
65 000 kvm stort område inom kommande verksamhetsområde Snurrom 
beläget på fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Norden 
Machinery AB (org.nr: 556060-6690). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 

Bakgrund 
Norden Machinery AB har inkommit med en ansökan om markreservation 
gällande området norr om trafikplats Snurrom.  
 
Syftet med ansökan är att de vill uppföra en ny verksamhetslokal i området.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. Området för 
markreservationen är på ca 65 000 kvm inom ett större utpekat 
verksamhetsområde för Snurrom.  
 
 
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör   
 
Bilaga:  
Karta 
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Till Samordningsförbundets medlemmar 
 

 

 

 

 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

 

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna: 
 

 Årsredovisning för 2016 
 Granskning av årsredovisning 2016 
 Revisionsberättelsen för 2016 
 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan 
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar 
samordningsförbundet få besked om detta. 
 
 
För Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
 
 
Joakim Ivarsson 
Förbundschef 
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Ordförande har ordet 
 

Samordningsförbundet i Kalmar Län bedriver finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar 

län och länets tolv kommuner. Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring 

personer som är i behov av ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. 

 

Samordningsförbundet har under 2016 finansierat arbetslivsinriktade insatser i elva av länets 

kommuner och i Borgholm genomfördes ett förberedande projekt för att kunna påbörja ett 

individinriktat rehabiliteringsprojekt i januari 2017. Sammanlagt har 50 av 133 utskrivna 

deltagare från projekten kommit till arbete eller studier. Det är 38% av deltagarna vilket är ett 

positivt resultat som visar på att många av projekten av väldigt framgångsrika. Enkäter visar 

dessutom att många deltagare har gjort en positionsförflyttning och befinner sig närmare ett 

jobb eller studier efter genomfört projekt. Det är också mycket positivt, både för den enskilde 

och för samhället. 

 

Förutom de individinriktade projekten arbetar förbundet med att generellt främja samverkan 

mellan medlemmarna genom exempelvis konferenser, utbildningar och föreläsningar. Det finns 

också lokala samverkansgrupper i hela länet som är ett naturligt forum för utveckling av 

samverkan mellan medlemmarna. 

 

Förbundet fick under 2016 en förstärkning av personalen i en processtödjare och en 

administratör. Det har inneburit ett lyft för kvalitén i verksamheten. Processtödjaren påbörjade 

exempelvis ett viktigt arbete i att stödja de olika projekten på nära håll och att jobba för 

erfarenhetsutbyte mellan projekten, något som förbundschefen inte haft möjlighet att jobba med 

aktivt på grund av komplexiteten i hans tjänst.  

 

Under hösten arbetade styrelsens presidium tillsammans med förbundschefen med att rekrytera 

en ny förbundschef. Det var många erfarna och kompetenta personer som sökte tjänsten. En 

enig styrelse beslutade i november att erbjuda Joakim Ivarsson tjänsten. Joakim tackade ja och 

tillträder tjänsten den 1:a mars 2017. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka förbundets personal för ett mycket väl genomfört arbetsår 

samt alla hårt arbetande personer i projekten som bidrar till de positiva resultaten! 

 

Varje medmänniska som samordnad rehabilitering kan hjälpa till arbete eller studier är en 

oerhörd vinst för alla parter! Tack för i år! 

 

 

 

Maria Ixcot Nilsson, ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016.  

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv 

kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och 

att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till 

förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 

optimalt för målgruppen. 

 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:v ordf 

Anders Andersson och 2:e v ordf Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden och 

engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit gott under det gångna året. Styrelsen anser 

att samtliga mål som uppställdes i verksamhetsplanen för 2016 har uppnåtts. Finansiering har 

skett av tio individinriktade projekt, tre kartläggningsprojekt samt några utbildningar.  
 
Under året har 220 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 50 

av 133 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 38 

procent. Det är betydligt större andel än de senaste åren som har nått egenförsörjning. 

Dessutom bekriver många deltagare i enkätsvar att de vuxit mentalt genom att de lärt sig 

mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som 

beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika 

myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  

 
Förbundet är även aktivt med och stimulerar samverkan genom att delta i samtliga sex lokala 

samverkansgrupper i länet och genom att planera samverkansmöten som en följd av det så 

kallade KUR 2-projektet. Därutöver har två konferensdagar för arbetsgivare, tre utbildningar i 

Supported Employment och en länskonferens finansierats. 

 

En process har under året pågått för att förtydliga förbundets syfte och målsättningar som 

arbetats in i den nya verksamhetsplanen. 

 

Förbundets personalstyrka utökades 1 maj genom att en processtödjare anställdes vilket 
medfört att förbundet kunnat utveckla sin verksamhet, framförallt vad gäller stödet till 
projektledarna i de projekt som finansierats under året. Det blev även möjligt att anställa 
en administratör på halvtid som tagit över den ekonomihantering som landstinget tidigare har 

skött. Utöver tidigare förhyrda kontorslokaler i Vimmerby så har lokaler hyrts i Kalmar för den 

nyanställda personalen. 

 

Under 2016 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter på 

12 378 720 kr. Årets resultat är 513 907 vilket gör att det egna kapitalet ökat från 1 016 391 

kronor till 1 530 298 kronor. 
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1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation  

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting och länets tolv kommuner som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp 
har den ett kansli bestående av en förbundschef och från och med 1 maj 2016 en 
processtödjare samt en halvtidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan 
inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 
behov av samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv 
resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 

få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 

genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  

 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 

förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 

kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 

2016 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 12 279 720 kronor där 
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna 
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver 
fanns vid årets början 1 016 391 kronor i eget kapital. 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att: 

 besluta om mål och riktlinjer 

 stödja samverkan mellan parterna 

 finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

 besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 

 ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  

 ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 
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Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller 

förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning. 

 

Samordningsförbundet i Kalmar har under 2016 formulerat följande syfte för verksamheten: 

 Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från 

flera myndigheter.  

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 

finansierat under 2016 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 

som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser. En prioritet har varit på 

personer med lång arbetslöshet och utanförskap, unga personer, personer med utländsk 

bakgrund samt andra grupper som de lokala samverkansgrupperna anser är angelägna. 

 

Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning 

samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av 

uppgifter ur SUS
1
. 

 

Ålder 

 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2016. 

 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2016 var 34,2 år vilket är samma genomsnittliga ålder 

som 2015. Det har skrivits in 53 kvinnor och 46 män, vilket möjligen återspeglar att kvinnorna 

har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något äldre i 

genomsnitt, 35,5 år jämfört med 32,8 år bland männen.  

 

  

                                                 
1
 SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och 

utskrivning. 
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Utbildningsnivå 

 

  
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2016. 

 
Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till 

utbildningsnivån på så har 33 procent enbart grundskola och 37 procent har även fullföljt 

gymnasieutbildning. Männen har en lägre utbildningsnivå än kvinnorna. 37 procent av männen 

har enbart grundskoleutbildning jämfört med 30 procent bland kvinnorna.  

 

I Kalmar län var det 11 procent av kvinnorna och 18 procent av männen i åldern 25 – 64 år som 

saknade gymnasial utbildning 2014, enligt SCB. 

 
Tid i offentlig försörjning 

 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2016 uppdelat på män och kvinnor. 

 
Under 2016 hade 22 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 

vilket är en ökning jämfört med tidigare år. 2013 var motsvarande andel 18 procent, 2014 - 15 

procent och 2015 13 procent. 
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Försörjning vid inskrivning 
 

  
Diagram 4 Under 2016 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 

 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 133 deltagare som skrevs ut under 2016, 67 

kvinnor och 66 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid 

inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen 

däremot hade nästan hälften försörjningsstöd. Aktivitetsstöd var också en stor försörjningskälla 

medan ganska få män varit sjukskrivna.  
 
Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014-2016

2
, andelar av inrapporterade remittenter. 

 
Arbetsförmedlingen har under 2016 varit den huvudsakliga inremittenten med 42 % av 

inskrivna deltagare. Därnäst kommer kommunerna med 33 %. Kommunernas andel har varit i 

stort sett oförändrad under perioden medan det har varit stor variation i remisser från övriga 

myndigheter. Troligtvis finns det flera olika orsaker till detta, men antagligen spelar 

                                                 
2
 Avser 76 av 99 nyinskrivna deltagare 2016, 86 av 122under 2015 och 59 av 90 nyinskrivna deltagare 2014 
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personalomsättning och hög arbetsbelastning hos de olika myndigheterna in för hur alert man 

varit under olika år med remisser till olika insatser. 

1.3.2 Insatser 
 

1.3.2.1 Individinriktade insatser 

Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 

För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga. 

 

Arbetslivsinriktade insatser 

Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 

haft under det gångna året.  

  

Budget 

antal  

delt  

 

Antal 

delt  

Antal 

nya  

delt  

Antal  

avslut 

delt  

 

Pågåen

de 

delt  

Antal  

nya  

anonyma  

Globen, Nybro 50 

    

13 

Innergården, Mörbylånga 15 10 5 3 6 3 

KRUS, Kalmar 10 7 7   7   

Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 36 13 13 22   

SAMBA, Nybro/Emmaboda 30 44 30 26 18   

Spåret, Västervik 25 38 13 23 15   

Tia, Kalmar 10 37 10 37     

Vägen till självförsörjning, Torsås 14 12 4 9 3   

Vägknuten 2, Oskarshamn/ 

Mönsterås/Högsby 30 36 17 22 14 1 

SUMMA 214 220 99 133 85 17 
Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2016 

 

Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner med undantag 

av Borgholm. Där har istället en kartläggning gjorts inför ett projekt som inleds 1 januari 2017. 

 

Uppbyggnaden av projekten är till stor del densamma, även om målgrupperna kan variera lite. 

Några projekt prioriterar yngre personer (KRUS och Vägknuten 2) och det finns projekt som 

fokuserar på personer med intellektuella funktionshinder (TIA) eller utrikesfödda (en del av 

SAMBA). Målgruppen är i övrigt alla personer i förvärvsaktiv ålder som behöver en 

samordnad insats. 

 

Projektens mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 

mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 

att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 

 

I samtliga projekt finns en arbetsgrupp med personal från de samverkande myndigheterna som 

träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 

löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 

individen bästa möjliga stöd. Om arbetsgruppen kommer fram till att personen ifråga behöver 

extra stöd så tillsätts en person ur projektet som extra stöd. Dessa personer har lite olika titlar 

som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2016&BUDGETAR_FR=2016&MANAD_FR=201601&MANAD_TO=201612&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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kringkostnader som samordningsförbundet står för. Projekten är två- eller treåriga och i 

samtliga nu pågående projekt är det kommunerna som anställningsmyndighet för personalen. 

 

Varje projekt har en styrgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i de olika 

myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som 

uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.  

 

Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 

 

 

Budget antal 

deltagare  

 

Antal 

deltagare  

Antal nya 

deltagare  

Antal avslut 

deltagare  

 

Pågående 

deltagare  

2011 128 178 122 82 50 

2012 208 264 176 104 57 

2013 195 275 120 195 71 

2014 167 167 90 87 82 

2015 167 199 122 78 121 

2016 214 220 99 133 85 
Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2016. 

 

Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 

olika projekt har startat respektive avslutats. 

 

Förberedande insats 

Kalmar läns landsting har varit huvudman för ett projekt där Kalmar museum varit utförare 

som kategoriserats som ett förberedande projekt. Projektet, som avslutades 30 september, 

kallades Konst och hemslöjd i Emmaboda kommun. Två studiecirklar, den ena inriktad på 

konstaktiviteter och den andra inriktad på tovning, bedrevs under vardera 10 veckor. Målet med 

insatsen var att undersöka om kulturinsatser i form av studiecirklar har effekt på upplevd hälsa 

och rehabilitering hos personer med psykisk ohälsa. 

1.3.2.2 Stödjande av samverkan 

Lokala samverkansgrupper (LSG) 

I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 

samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 

Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 

kommuner. Försäkringskassan är sammankallande i en av dessa grupper och samordnings-

förbundet i de resterande fem. Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra 

samverkande parterna.  
 
Samverkansmöten 

Med avstamp i den kartläggning, benämnd KUR 2, som gjordes 2015 av hur samverkan 

fungerar i länet kring gruppen unga med psykisk ohälsa så har samverkansmöten börjat hållas 

under hösten. Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under hösten 

kom tre stycken LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare 

från de ingående organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan 

förbättras för att få till stånd en effektiv samverkan. Dessa möten kommer att fortsätta 

utvecklas under 2017. 
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http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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Kartläggningar 

Förbundet har under året finansierat några kartläggningar gällande behov av insatser. En 

kartläggning i Kalmar påbörjades under 2015 och avslutades under början av 2016. 

Kartläggningen ledde fram till en ansökan om ett projekt som startade i september och kom att 

kallas KRUS. Det har unga med psykisk ohälsa som sin huvudsakliga målgrupp. 

 

En kartläggning i Borgholm ledde fram till en ansökan om ett projekt med huvudsakligt syfte 

att förkorta sjukskrivningsprocessen för långtidssjukskrivna samt de som befaras bli 

långtidssjukskrivna. Projektet heter Pontibus och inleds 1 januari 2017. 

 

I Oskarshamn, Mönsterås och Högsby har en projektledare under tio månader gjort en 

kartläggning av hur myndigheterna arbetar med personer som saknar sjukpenninggrundande 

inkomst, så kallat nollplacerade, med syfte att skapa hållbara rutiner och samverkansformer för 

gruppen för att de ska få bättre stöd att närma sig arbetsmarknaden. 

 

Utbildningar och konferenser 

Försäkringskassan och landstinget beviljades medel och ordnade två uppskattade och 

välbesökta konferensdagar för arbetsgivare i länet, en i Kalmar och en i Oskarshamn. Syftet var 

att utöka samverkan mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivare samt ge 

ökad kunskap om förebyggande arbete och psykisk ohälsa för att förebygga och förkorta 

sjukskrivningar. 

 

Tre stycken uppskattade fyradagars utbildningar i Supported Employment, en metod för att 

stötta personer med en funktionsnedsättning till en plats på arbetsmarknaden, har hållits i länet 

med totalt 43 deltagare, främst från kommunala arbetsmarknadsenheter. 

 

Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 

lokala samverkansgrupperna och projektledarna. Den hölls lunch till lunch 13 – 14 oktober på 

Fredensborgs herrgård. Den första halvdagen ägnades åt olika inslag med temat 

arbetsintegrerande socialt företagande och den andra halvdagen ägnades huvudsakligen åt ett 

samtal om förbundets syfte, mål och målgrupper. Ett underlag till denna diskussion hade 

tidigare under året tagits fram av styrelsens arbetsutskott och beredningsgruppen i samarbete.  

 

Samtliga projektledare i länet träffades under hösten under en lunch till lunch för att dels få 

kompetensutveckling kring personlighet, bemötande och ledarskap samt dels för att samtala om 

andra gemensamma och angelägna frågor. 

 

Ledamöter och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i 

Eskilstuna under två dagar i april. Då valdes förbundets ordförande in som ledamot i Nationella 

nätverket för samordningsförbund (NNS) och har deltagit i deras styrelsemöten. Vid ett tillfälle 

kombinerades NNS styrelsemöte med en hearing med riksdagens socialförsäkringsutskott och 

då deltog även förbundschefen. Ordförande och vice ordförande samt förbundschef deltog i 

NNS ordförandekonferens i januari. 

 

Förbundschefen har även deltagit i Nationella rådets förbundschefskonferens samt vid ett 

nätverksmöte med andra förbundschefer som arbetar i länsförbund. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2016. Redovisning av bedömd 

måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 

 

Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 

Mål för 

individ-

inriktade 

aktiviteter 

 Ett antal deltagare i olika 

individinriktade insatser 

ska uppnå 

egenförsörjning genom 

arbete eller utbildning. 

Andelen som väntas nå 

detta mål kan variera 

efter målgrupp. 

 Det stora flertalet 

deltagare ska uppleva att 

de har fått ökad hälsa, 

bättre självkännedom 

och förbättrad livskvalité 

genom att delta i olika 

samverkansaktiviteter. 

 Sju arbetsrehabiliterande 

projekt har hel- eller 

delfinansierats av 

förbundet. 50 av 133 

deltagare (=38%) arbetade 

eller studerade när insats 

avslutades och 48 (=36%) 

var arbetssökande. 

 Det stora flertalet deltagare 

uppger i enkäter att de fått 

ökad hälsa, bättre 

självkännedom och 

förbättrad livskvalité genom 

deltagande i projekt. 

Målet bedöms 

ha uppnåtts. 

Mål för 

kompetens-

utveckling och 

förbättrad 

samverkans-

kultur 

 Att stödja och 

medarrangera 

gemensamma metod- 

och kompetens-

utvecklingsinsatser för 

personal i de olika 

myndigheterna. 

 Att stödja arbetet i de 

Lokala samverkans-

grupperna, ex. med att ta 

fram förslag till nya 

insatser. 

 Att stimulera samverkan 

med andra goda krafter i 

samhället. 

 Tre utbildningar i 

Supported Employment.  

 En gemensam 

länskonferens för styrelse, 

lokala samverkansgrupper 

och projektledare. 

 Förbundschefen och/eller 

processtödjare har deltagit i 

samtliga sammanträden 

med de lokala 

samverkansgrupperna. 

 Aktivt samarbete har främst 

med Regionförbundet i 

Kalmar län, Coompanion 

och Ölands folkhögskola. 

Projekten samarbetar 
med olika myndigheter, 
organisationer och 
föreningar. 

Målet bedöms 

ha uppnåtts. 

Mål för 

information 
 Att informera politiker 

och tjänstemän i länet så 

de skall känna till 

förbundets uppgift och 

veta vilken verksamhet 

som bedrivs. 

 Att på olika sätt 
informera allmänheten 
i länet genom att sprida 

 Förbundschefen har 

informerat om förbundets 

aktiviteter i de lokala 

samverkansgrupperna. 

Representanter för 

förbundsstyrelsen har haft 

gemensam ägardialog och 

egna dialoger med 

ledningen för Landstinget i 

Målet bedöms 

ha uppnåtts. 
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kunskap om 
samordningsförbundet 
och den verksamhet 
som förbundet 
finansierar. 

Kalmar län och olika 

kommunledningar. 

 Hemsida och Facebook 

uppdateras fortlöpande och 

ett antal tidningsartiklar har 

beskrivit arbetet i olika 

projekt.  

Mål för 

jämställdhet 
 Att förbundet aktivt 

arbetar med 

jämställdhets-

integrering. 

 

 Statistik i årsredovisningen 

upprättas i större 

utsträckning utifrån kön. 

 Personalen har deltagit i en 

jämställdhetsgrupp 

tillsammans med andra 

myndigheter i länet. 

 Utbildning planeras för 

projektledarna under våren 

2017. 

Målet bedöms 

ha uppnåtts i 

tillräcklig 

omfattning. 

Mål för 

uppföljning/ 

utvärdering 

 Alla insatser som 

finansieras av 

Samordningsförbundet 

ska följas upp och så 

långt det är möjligt ska 

resultat i form av 

minskat bidrags-

beroende, sysselsättning 

och upplevd hälsa 

beskrivas.  

 Utvärderingar ska göras 

av aktiviteter där det är 

särskilt intressant att 

undersöka resultat, 

orsaker och effekter. 

 Samtliga projekt rapporterar 

samtliga in- och 

utskrivningar i SUS
3
 och 

lämnar varje halvår in 

rapporter om utvecklingen i 

projekten. Uppföljningen 

visar på minskat bidrags-

beroende och ökad 

sysselsättning. 

 Förbundet följer projekten 

genom att delta i 

styrgruppsmöten och i 

övrigt följa utvecklingen i 

projekten. 

 En enkät delas ut till 

deltagarna vid utskrivning 

från projekten och skickas 

in till kansliet för 

sammanställning. Många 

deltagare beskriver en ökad 

hälsa. 

 Extern utvärdering har 

gjorts av ett projekt. 

Målet bedöms 

ha uppnåtts. 

Finansiella 

mål 
 Samordningsförbundet i 

Kalmar län ska bedriva 

en verksamhet med god 

ekonomisk hushållning 

inom ramen för tilldelade 

ekonomiska medel.  

 Under 2016 har 

Samordningsförbundet i 

Kalmar län beräknade 

medlemsavgifter på totalt 

12 379 724. Därutöver 

fanns vid årsskiftet 1 016 

Målet bedöms 

ha uppnåtts. 

                                                 
3
 Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet som administreras av Försäkringskassan 
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 Likviditeten ska göra det 

möjligt att fullgöra 

ingångna åtaganden och 

finansiera utbetalningar 

till projekt som beslutats 

under förutsättning att 

budgetnivån bibehålls 

under de kommande 

åren.  

391 kr i sparat kapital.  

 Årets resultat är 513 907 

kronor vilket gör att 

förbundets kapital vid årets 

slut uppgick till 1 530 298 

kronor. 

 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 

Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga. 

 

Arbetslivsinriktade insatser 

Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna 

under det gångna året.  

 

Sysselsättning efter insats 

 

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 133 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 

avslutats under 2016. 

 

Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2016 hade för sysselsättning vid 

inskrivning och avslut. 50 av de 133 utskrivna deltagarna, eller 38 procent, hade arbete eller 

studier vid utskrivning och 48 (=36 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 

betraktades således 74 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 

avslutades.  

 

Det är fler män än kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och något fler kvinnor än 

män som hade börjat studera. Det var ungefär lika stor andel män som kvinnor som fått 

subventionerat arbete eller var arbetssökande. 
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Antal avslut till 

arbete eller 

studier 

Andel avslut till 

arbete eller 

studier 

2011 31 37,8 % 

2012 44 42,3 % 

2013 47 24,1 % 

2014 23 26,4 % 

2015 21 26,9 % 

2016 50 37,6 % 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2015. 

 

Efter att det under några år varit mindre än 30 procent av deltagarna som haft arbete eller börjat 

studera så har andelen ökat till 38 procent under 2016. Med tanke på att deltagarna oftast stått 

mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 

 

Försörjning efter insats 

 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 133 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 

insatser under 2016 

 

Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 

som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit aktivitetsstöd från 

Arbetsförmedlingen.  

 

De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig 

försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd eller annan offentlig 

försörjning (ex föräldrapenning) och av personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 

Förberedande insats 

Pilotprojektet Konst och hemslöjd i Emmaboda har varit föremål för utvärdering av docent 

Christel Erlingsson vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Tio personer har medverkat i 

utvärderingen genom att låta sig intervjuas om sina upplevelser. Resultatet är entydigt att 
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projektet har erfarits som hälsofrämjande och som ett forum för personlig utveckling och 

återhämtning. Flera av deltagarna har också börjat praktisera, arbeta eller studera. 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och projektens styr- och arbetsgrupper. Däremot så 
varierar såväl närvaron som engagemanget både mellan olika grupper och över tid. Det märks av 
när arbetsbelastningen är hög inom de olika myndigheterna att deltagare ofta prioriterar den 
egna verksamheten framför samverkansmöten även om det också finns exempel på motsatsen.  
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment som finansierats varit mycket 
uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer mot arbetsmarknaden. De 
konferenser som finansierades för arbetsgivare gällande psykisk ohälsa var välbesökta och 
uppskattade liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober. 
 

1.5 Styrelsearbetet mm 

1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 

Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 

Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 

Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 

Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 

Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 

Mönsterås Emma Magnusson (C) Agneta Landberg (C) 

Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 

Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 

Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 

Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 

Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 

Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 

Landstinget i Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 

Landstinget i Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 

Landstinget i Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 

Arbetsförmedlingen Hans Fritz/Carina Lindgren Lars Borgemo 

Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 

 
Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 

Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 

aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns 

därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade. 
 

Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf, 

Andreas Erlandsson, 2:e v ordf, samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Hans 

Fritz/Carina Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft sju sammanträden varav 2 varit 

telefonsammanträden. 
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Under året har en process pågått för att förtydliga syfte och mål med förbundets arbete. 

Procerssen inleddes med att arbetsutskottet och beredningsgruppen under två heldagar arbetade 

fram ett underlag som bearbetades och förankrades med övriga styrelsen, lokala 

samverkansgrupperna och projektledarna under höstens konferens. Därefter fattade styrelsen 

beslut om inriktningen i den verksamhetsplan som antogs i november. 

 

Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 

förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 

det första halvåret där bland annat projekten redovisar sin verksamhet. 

 

Kansliets personal medverkar i de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika 

projekten bland annat genom att delta i projektens styrgruppssammanträden. Ett projekt som 

avslutades under året, Konst och hemslöjd i Emmaboda, har varit föremål för en utvärdering 

från Linnéuniversitetet som även presenterats för styrelsen. 

 

Minnesanteckningar från beredningsgruppen och de lokala samverkansgrupperna delges 

styrelsen. Vidare informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter 

styrelsen om utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 

 

Samtliga rutiner och riktlinjer har under året varit föremål för översyn och smärre justeringar 

har gjorts i några av dessa.  

 

Styrelsen har medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade 

Indikatorprojektet, som drivs av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med 

syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av 

samordningsförbundens verksamheter. 

 

Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en 

dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de 

högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om 

resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi. 

1.5.2 Revisorer 
Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som 

revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth 

Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av 

PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på 

Landstinget i Kalmar län.  

 

Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en 

överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott. 

1.5.3 Kansli 
Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av 

Hans Eriksson och köps av Vimmerby kommun. Den 1 maj utökades personalstyrkan med en 

processtödjare på heltid och en administratör på halvtid. Anställningen av en administratör blev 

följden av att Landstinget i Kalmar län sa upp avtalet om köp av ekonomitjänster från dem. 

Processtödjare är Malin Gruvhagen och administratör Athraa Ahmed. Kansliet biträder 
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styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de 

olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan 

inom länet. Förbundschefen har sitt kontor på Lögstadsgatan 5 i Vimmerby medan resten av 

personalen sitter på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.  

 

Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 

enligt arkivlagen.  

1.5.4 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden 

under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till 

styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet. 

1.5.5 Medlemssamråd 
Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är 

primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har 

ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidie samt förbundschef 

deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om 

finansieringen av förbundets verksamhet. 

 

1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 

Belopp tkr 

 

 

Aktuell budget 

jan-dec 2016 

Utfall jan-dec 

2016 

Avvikelse utfall – 

budget 

Bokslut helår 

2015 

Nettokostnad 

 

13 234 000
4
 11 951 502 1 282 498 14 626 014 

Bidrag/intäkt 

 

12 379 724 12 465 409 85 685 12 763 491 

Resultat 

 

945 724 513 907 431 817 -1 862 523 

Utgående eget 

kapital  

 1 530 298  1 016 391 

Likvida medel 

 

 5 073 162  1 322 135 

  

                                                 
4
 Vi har en uppenbart felaktig rekvisition från Hultsfreds kommun vilket påverkar kostnaderna negativt med ca 

250 000 kr. Rättning kommer att ske under 2017. 
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1 Resultaträkning 

Resultaträkning Not 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Intäkter   12 465 409 5 830 004 

Intäktsjustering     6 904 451 

Rörelsens Kostnader   12 465 409 12 734 455 

Övriga externa kostnader 1 -1 731 090 -1 824 276 

Personalkostnader   -516 872   

Lämnade bidrag   -9 703 540 -12 801 738 

Rörelseresultat   513 907 -1 891 559 

        

Resultat från finansiella investeringar       

Ränteintäkter och liknande resultatposter     29 036 

resultat efter finansiella poster   513 907 -1 862 523 

Årets resultat   513 907 -1 862 523 

 

2 Balansräkning 

Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR       

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       

Kunfordringar       

Fordran moms   218 849 214 988 

Övriga interimsfordringar       

    218 849 214 988 

Kassa och Bank   5 073 162 1 322 135 

Summa omsättningstillgångar   5 292 011 1 537 123 

Summa tillgångar   5 292 011 1 537 123 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget Kapital       

Balanserat resultat   1 016 391 2 878 914 

Årets Resultat   513 907 -1 862 523 

Summa Eget Kapital   1 530 298 1 016 391 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 2 3 695 160 468 841 

Int skuldar förutbet Bidrag       

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 66 553 51 891 

    3 761 713 520 732 

        

Summa eget Kapital och skulder   5 292 011 1 537 123 
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3 Finansieringsanalys 
  

Finansieringsanalys   2016-12-31 2015-12-31 

        

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets Resultat   513 907 -1 862 523 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga 
fordringar   -3 861 112 029 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga 
skulder   3 240 981 -8 097 374 

Medel från den löpande verksamheten   3 751 027 -9 847 868 

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar       

        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån       

        

ÅRETS KASSAFLÖDE   3 751 027 -9 847 868 

Likvida medel vid årets början   1 322 135 11 170 003 

Likvida medel vid årets slut   5 073 162 1 322 135 

 

4 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga 

delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare. 

Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns redovisning i allt väsentligt 

överensstämmer med god redovisningssed. De redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är 

fortlevnad, konsekvens, försiktighet, kontinuitet, periodisering och öppenhet. 

 

5 Balanskrav 
Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat. 

  

6 Noter 
Not 1 Övriga externa kostnader   2016-12-31 2015-12-31 

Adm-tjänster 
 

1 038 170 1 071 675 

Kompetens i samverkan 
 

278 234 142 104 

Kurs o konferensavgift 
 

124 160 142 035 

Rese/ hotellkostnader 
 

50 477 32 255 

Revisionsarvode 
 

39 727   

Leasingavg Personbilar+Bränsle 
 

33 447   

Kontorsmaterial 
 

32 100   

Konsultarvoden 
 

32 000 284 889 

Övrigt 
 

102 775 151 318 

    1 731 090 1 824 276 
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    Not 2 Leverantörsskulder   2016-12-31 2015-12-31 

Projekt Kv4   3 381 043   

Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   9 960   

Vimmerby Kommun/ Adm.tjänster kv4   283 579   

Vimmerby Kommun/ lokal hyran, cafe   3 850   

Big Travel   6 468   

Landstinget/löne kostnader, konferens   5 313   

Visma   3 606   

Itsam   813   

Jenny Dekoration   528   

Vimmerby Kommun     295 916 

Utvärdering Navigatorskolan     158 950 

Landstinget i Kalmar, arvode     10 046 

Nationella nätverket NNS     4 500 

KUR- kostnader     -571 

    3 695 160 468 841 

    Not 3 Upplupna Kostnader   2016-12-31 2015-12-31 

Revisionsarvode   25 000 20 000 

Kompetens i samverkan   3 607   

Övr avdr gill kost.   450   

Leasing avg. & person bilar   38   

Övriga främmande tjänster   4 083   

Styrelse kostnader   600   

Personalskatt   15 192   

Avräkna sociala avgifter   17 583   

Navigatorskolan Kalmar     25 491 

KUR-Kostnader   
 

6 400 

    66 553 51 891 

 
7 Sammanställning av utfall och budget 2016  

Intäkter  Budget 

2016 

Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  12 379 724 12 378 720 -1 004   

Anställningsstöd 0 86 685 86 685 Ersättn. från Af 

Eget kapital 2015-12-31 900 000 1 016 391 116 391  

Ränteintäkter 0 0 0  

Summa eget kapital och intäkter 13 279 724 13 481 796 202 072  

     

Kostnader Budget 

2016 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  100 000 38 313 61 687   

Personal 1 200 000 1 385 556 -185 556 Kompenseras 

av andra 

överskott 
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Lokal, dator, telefon mm 80 000 102 061 -2 2061  

Resor, hotell 80 000 83 924 -3 924  

Redovisning och sakkunnigt biträde 194 000 137 286 56 714  

Revision  35 000 39 727 -4 727  

Utbildning, konferenser 370 000 414 138 -44 138  

Utvärdering 50 000 5 950 44 050  

Avgift NNS
5
 25 000 24 957 43  

Övrigt 50 000 16 051 33 949  

Delsumma, administration mm 2 184 000 2 247 963 -63 963  

Individinsatser  11 050 000 9 703 540 1 346 460  

SUMMA 13 234 000 11 951 503 1 282 497  

     

Beslutade insatser 2016  Budget 

2016 

Utfall Differens Kommentarer 

TIA i Kalmar kommun 900 000 900 000 0  

Innergården i Mörbylånga kommun 500 000 500 000 0  

Spåret i Västervik 1 526 000 1 500 194 25 806  

Vägen till självförsörjning i Torsås 

kommun 

525 000 484 828 40 172  

SAMBA i Nybro och Emmaboda 

kommuner 

1 280 000 1 203 263 76 737  

Vägknuten 2 i Oskarshamn, Mönsterås 

och Högsby kommuner 

1 856 000 1 720 773 135 227 Inte utnyttjat 

allt tidigare år 

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 505 000 1 249 740
6
 255 260  

Kultur och hälsa – en framtida 

rehabiliteringsmodell? 

250 000 405 503 -155 503 Inte utnyttjat 

allt tidigare år 

Projekt för nollplacerade i 

Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 

540 000 422 003 117 997 Projekttiden 

kortades 

Kartläggningsprojekt i Kalmar 50 000 26 441 23 559  

Globen i Nybro 290 000 311 729 -21 729  

Kartläggningsprojekt i Borgholm 105 000 80 600 24 400  

Marginal för nya projekt 1 723 000 800 697 922 303 KRUS, Kalmar 

startade 1 sept. 

                                                 
5
 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

6
 Rekvisitionerna från Hultsfreds kommun för projekt Plattformen är uppenbart felaktiga och kostnaden bedöms 

komma att att minska med ca 250 000 kr när riktiga uppgifter inkommit. 
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Arbetsgivarkonferenser  87 769 -87 769  

Indikatorprojektet  10 000 -10 000  

SUMMA 11 050 000 9 703 540  1 346 460  

 

8 Styrelsens beslut 
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 9 mars 2017 att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 

ställning. 
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Bilaga 
Insatser och måluppfyllelse 

 

Projekt Globen, Nybro 

Syfte och mål 

Syftet att lära nyanlända kvinnor det svenska språket och restaurangrutiner. Målet att de ska 

närma sig arbetsmarknaden. 

 

Målgrupp 

Nyanlända kvinnor primärt. Utrikesfödda och funktionsnedsatt svensk. 

 

Tid för insats 

2016-01-01 till 2017-12-31 

 

Personalresurser 

En handledartjänst 80% - 100%, projektledare 30% - 100%. Har varit variationer under året. 

 

Metod 

Svenska inlärning i mer praktisk form och matlagning tillsammans, för att lära sig 

yrkeskunskap och viktiga begrepp i restaurangkök. 2 dagar i veckan ägnas åt mer teoretisk 

språkinlärning, t ex tipspromenader, korsord mm. 

 

Förändringar under året 

Projektet hade en del problem vid uppstarten, mycket p g a yttre faktorer såsom bristfälliga 

köksmaskiner och problem med elinstallationer i lokalerna. Efter augusti genomfördes en 

mängd positiva förändringar och under hösten påbörjades även catering som blivit en stor 

framgång.  

 

Framgångsfaktorer 

Framsteg i språkutvecklingen för deltagarna. Tillika stora framsteg i köksrutiner i restaurang 

och tillagningsprocesserna samt samarbete. Det har varit framgångsrikt att blanda olika 

nationaliteter och åldrar. Se deltagares enkätundersökning. 

2-3 personer kommer att övergå till anställning. 

 

Deltagarresultat (SUS) 

 Budgeterat antal deltagare – var ej budgeterat 

 Antal nya deltagare – 13 (under 2016) 

 Fördelning på remitterande myndighet – 7 SFI/AF, 4 kommunen/AF, 1 AF, 1 AF/FK  

 Totalt antal deltagare under året - 13 

 Antal avslutade deltagare 4 

 Antal till arbete eller studier 2 (2017) 

 

Resultat för samverkan 

Mycket bra samverkan mellan SFI, kommunens olika avdelningar och Arbetsförmedlingen. 

Samverkan med Samordningsförbundet har också varit mycket bra och projektledarträffarna 

varit mycket givande. 

 

Clas Olsson, projetkledare  
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Projekt Innergården Mörbylånga kommun 

Syfte och mål 

Förstärkt samverkan kring den enskilde med en handlingsplan utifrån framtagna indikatorer av NNS 

(Nationella nätverket för samordningsförbund). Mål är att 30% är i arbete/studier 3 månader efter avslut 

i projektet. Alla deltagare har efter projekttidens slut stöd från rätt instans. Avsikten är att undvika 

rundgång för deltagare hos de inblandade myndigheterna.  

Målgrupp  

Personer i förvärvsaktiv ålder, 18-64 år som är i behov av samverkande insatser och som är aktuella hos 

minst två samverkande parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Mörbylånga 

kommun). Särskilt fokus på ungdomar 18 – 24 år. 

Tid för insats 

2016-2017 

 

Personalresurser 

1 handledare 80 %, 1 projektledare/vägledare 80% 

 

Metod 

Grön rehabilitering används som metod och arbetssättet gynnar personer med ett omfattande behov av 

stöd och som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Arbetssättet bidrar till att klargöra personers 

förmåga, resurser och hinder.  Arbetsträning med anpassade uppgifter i en odling. Kombineras med 

vägledning, coaching, samverkan med arbetsgivare, besök på företag/skolor mm. 

 

Förändringar under året 

Flytt till Vickleby, Capellagården.  

Projektledare/ vägledare 80 % jan-mars- ff 

Handledare 1, 80 % från mars- ff 

Handledare 2, 80 % maj-september. 

 

Framgångsfaktorer 

Att mötas kring individen utifrån olika kompetenser från samverkansmyndigheterna. Vi blir ett team 

som stödjer individen i en process där målet blir tydligare varefter processen fortgår. Aktiva insatser i 

samverkan. 

 

Deltagarresultat (SUS)  

 Budgeterat antal deltagare 15  

 Antal nya deltagare 4 

 Fördelning på remitterande myndighet LT 5/AF 6/ IFO 3 

 Totalt antal deltagare under året 14 

 Antal avslutade deltagare 7 

 Antal till arbete eller studier 3 

 

Resultat för samverkan 

Strategisk: KUR 2 projektet för implementering av samverkansmodell, ärenderådet på handläggarnivå 

som fortsätter med träffar 4 ggr per år.  

Operativt: Meningsfull aktivitet där individer kan pröva sin förmåga och få stöd i samverkan.  

 

Eija Vartiainen, projektledare 
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Projekt KRUS, Kalmar 

Syfte och mål 

KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina egna 

förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden, studier och en ökad grad av 

självförsörjning.   

 

Målgrupp 

Unga vuxna mellan 19 – 29 år med psykisk ohälsa boende i Kalmar kommun.  

 

Tid för insats 

Projektet ska löpa under perioden 2016-09-01—2019-08-31.  

 

Personalresurser 

3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 

 

Metod 

7TJUGO (inkl friskvård) och Supported Employment.  

 

Förändringar under året 

Uppstartsperiod med utbildning och i ordningsställande av lokaler, skapa dokument, logga, 

rutiner, bilda arbetsgrupp (Samverkansteam) och styrgrupp samt informera om projektet till 

berörda aktörer. Första deltagarna var på individuella intro.samtal under v 48.    

 

Framgångsfaktorer 

 Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om rehabilitering mot 

arbete från resp. myndighet.  

 Samverkansteamet har representanter från Samordningsförbundets alla medlemar. 

Samtliga medlemmar i teamet är mycket engagerade i att hitta rätt deltagare till KRUS 

alternativt att hitta annan lämplig lösning till personer som anmält sitt intresse.  

 

Deltagarresultat (SUS) 

 30 personer första året (budgeterat antal deltagare). 

 Vid årsskiftet 2016/2017 är 9 inskrivna + 2 är under utredning – beslut är inte klart om 

de ska skrivas in eller inte(antal nya deltagare). 

 Totalt har 18 intresseanmälningar (+ 2 utan samtycke) kommit in under 2016, av dem 

har 14 st hunnits med i Samverkansteamet.  

 Inremitterande myndigheter: 6 från Kalmar kommun, 10 från Landstinget, 1 från 

Arbetsförmedlingen och 1 st från Försäkringskassan.  

 

Resultat för samverkan 

Inget som går att presentera eller mäta för närvarande mer än det som står under 

”Framgångsfaktorer”.  

 

Laila Ruchatz Andersson, projektledare   
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Projekt Plattformen, Hultsfred och Vimmerby 

Syfte och mål: 

Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens.Stärka personer 

som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att de kan närma sig den reguljära arbetsmarknaden 

eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen försörjning.Tidigt identifiera och 

kartlägga behov av insatser från andra samverkande myndigheter. 

 

Cirka 30 personer per år deltar i verksamheten. 30 % av dessa ska inom 90 dagar efter avslutad 

aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier.Målet är också att plattformen 

ska påverka organisationernas arbetssätt på ett strukturellt plan. Ett ökat lärande kring 

behovsgruppen ska på sikt leda till att personer med behov av samverkan inom plattformen 

identifieras tidigare. Samverkan ska också leda till ett positivare arbetsklimat mellan 

organisationerna till gagn för andra grupper som inte ingår i behovsgruppen. 

 

Målgrupp 

Personer mellan 16-64 år med fysisk, psykisk eller social ohälsa och är aktuella på minst en av 

samverkansmyndigheterna. 

 

Tid för insats 

Projektet påbörjades 141201 och ska pågå till 171130.  

 

Personalresurser 

Två koordinatorer med 100 % tjänst vardera i grunden. Under vårterminen jobbade båda 80 %.  

 

Metod 

Projektet har ett samverkansteam, IST, som består av personal från Af, Fk, öppenpsykiatriska 

mottagningen, socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner samt Vimmerby 

hälsocentral. Teamet träffas var tredje vecka och konsulterar ärenden. Om man ser att personen 

skulle vara hjälpt av en koordinator så blir individen inskriven i Plattformen. 

Koordinatorernas uppdrag är att samordna och nätverka med myndigheterna kring deltagarna. 

En handlingsplan upprättas med mål och delmål där fokus kan ligga på att starta och fullfölja 

en förändringsprocess, skapa struktur, hitta vägar ut mot praktik, arbete eller studier.  

 

Förändringar under året 

Under året har det inte varit någon gruppverksamhet. Det har varit ett personalskifte då en 

föräldraledighet tog slut. 

 

Framgångsfaktorer 

IST har upplevts som ett mycket bra forum med olika erfarenheter och bred kompetens. 

Mycket tid för varje deltagare och att utgå från individens möjligheter och intressen är också en 

stor framgångsfaktor. En samverkansdag, var lyckad, då tydliggjordes arbetsuppgifterna för 

koordinatorerna och man fick en samsyn på samverkan. 

 

Deltagarresultat SUS 

Budgeterat antal deltagare per år är 30 deltagare. 24 ärenden har konsulterats i IST och de har 

varit remitterade enligt följande: Försäkringskassan 4, Arbetsförmedlingen 7, 

Socialförvaltningen i Vimmerby 9, Öppenpsykiatriska mottagningen 1, Socialförvaltningen i 

Hultsfred 3, Hälsocentralerna 0. 
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Av de 24 konsulterade ärendena i IST 2016 har 9 fått beslut om koordinator och därmed 

registrerats i SUS. Det har också kommit in 5 deltagare som stått i kö från 2015. 

Remissfördelningen av de 14 deltagarna är Fk 4, Af 5, Socialförvaltningen i Vimmerby 4 och 

Öppenpsykiatriska mottagningen 1. 

 

13 deltagare har avslutats. 1 har flyttat, 3 drabbats av sjukdom, 2 blivit gravida, 2 har gått till 

jobb, 1 till studier, 1 har gått i pension, 2 har återgått till remittenten och 1 gått till Af. 

 

Resultat för samverkan 

Myndigheter har fått relevant information om deltagaren som inte tidigare varit känt genom ett 

samtycke och vårt forum i IST. Det har tydliggjorts och skapats en samsyn kring allas uppdrag, 

och resultatet har blivit ett gemensamt förhållningssätt som spridits till övriga myndigheter. 
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Projekt SAMBA, Nybro/Emmaboda  

Syfte och mål 

Syftet med rehabspåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att föra de 

inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden, återföra individerna i målgruppen till rätt 

ersättning och skapa förutsättningar för personlig utveckling.  

Syftet med integrationsspåret är att fånga individer som behöver extra stöd där ordinarie 

etableringsinsatser inte är tillräckliga för att individer ska få rätt förutsättningar för att bli 

integrerade. 

 

Målgrupp  

Rehabspårets målgrupp är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång arbetslöshet eller 

sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap och har sin ersättning och/eller stöd från någon av 

samverkansmyndigheterna. Även personer med lång arbetslöshet beroende på språkliga hinder.  

 

Integrationsspåret riktar sig mot tre målgrupper. 

 Iindivider som är på väg att avsluta etableringen men inte behärskar det svenska språket 

tillräckligt.  

 Personer som är i JOB:en men som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig dessa 

arbetsmarknadsåtgärder och riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. 

 Individer som är beroende av försörjningsstöd och behöver särskilt stöd och driv för att 

komma in på arbetsmarknaden. 

 

Tid för insats  

Projektet startade den 1 februari 2016 och den pågår till den 31 januari 2018.  

 

Personalresurser 

2 projektledare på 100 %. 

 

Metod 

Metoden för rehabspåret är uppdelat på kartläggning, process och verkställighet. Individer som 

har längst väg att gå genomgår alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går 

direkt in i process och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan individens 

behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om man i vissa 

fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag för aktivitets- eller 

sjukersättning. 

 

Metoden för integrationsspåret är uppdelad i block, där man alltid börjar med kartläggning av 

deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse och sociala förhållande. 

Gruppsamtal, enskilda samtal samt fysisk aktivitet genomförs regelbundet. 

Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar allt som handlar om det 

svenska samhället, regler, normer, kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbete osv.  

 

Förändringar under året 

Styrgrupp har varit intakt under året. Arbetsgruppen har däremot bytt ut representanten från 

psykiatrin då den ordinarie gick på. I arbetsgruppen har AF och IFF valt att byta sin 

representant när vi diskuterar integrationsspåret, detta för att kompetensen ska bli optimal. 
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Integrationsspåret tar in en grupp bestående av ca12 deltagare och dessa är inskrivna i 14 

veckor. 

 

Framgångsfaktorer 

 Den grundliga kartläggningen som bidrar till att handlingsplanen blir relevant, där 

resurser och eventuella hinder upptäcks.  

 Projektledarens kunskaper om olika samhällsfunktioner som kan öka deltagarens 

livskvalité och ge en trygghet vid avslut från projektet.  

 Den trygghet och motivation som projektledare kan förmedla till deltagarna.  

 En arbetsgrupp där alla drar åt samma håll och hela tiden sätter individen i fokus samt 

använder sitt handlingsutrymme. Täta uppföljningar som sker med samverkanspartners.      

 

Integrationsspårets framgångsfaktorer   

 Dagliga kontakter i gruppen och enskilda samtal med deltagarna utformade en djup och 

god relation mellan deltagarna och projektledaren. 

 Goda relationer ledde till en miljö där deltagarna kände sig sedda och trygga. Detta 

ökade deras motivation till att vara med i projektet samt gav en klarare bild av deras 

egna mål och förutsättningar i livet. Goda relationer underlättade även för 

projektledaren att kunna stötta och coacha deltagarna på bästa sätt för att närma sig en 

egen försörjning eller utbildning.   

 Att projektledaren kom från samma eller liknande kulturer och hens goda kännedom om 

deltagarnas bakgrund och kulturer har varit en avgörande faktor i projektets framgångar.  

 Gott samarbete mellan inblandade aktörer, arbetsgruppen, projektledarens mentor från 

Nybro kommun, AF Nybro/Emmaboda, IFF Emmaboda/Nybro och Nybro kommuns 

praktiksamordnare.  

 

Deltagarresultat (SUS)  

Budgeterat antal deltagare 30st. Det har registrerats in 10 nya deltagare i rehabspåret under 

2016. Dessutom kvarstod det 5 deltagare som registrerats in under 2015 men ännu inte blivit 

avslutade. Det är 10 deltagare som avslutats. 5 till jobb, 2 till sjukersättning, 1 till 

aktivitetsersättning och 2 till fortsatt rehabilitering. 

 

Integrationsspåret har registrerat in 19 deltagare, 7 män och 12 kvinnor.  

5 har gått till jobb, 2 till studier, 7 till praktik, 2 till föräldraledighet och 3 till fortsatt 

rehabilitering. 3 av deltagarna får fortsätta till nästa grupp som startar 2017-01-09. Anledning 

var att arbetsgruppen bedömde att dessa behövde extra hjälp och stöd.     

 

Resultat för samverkan 

Arbetsgruppens olika kompetenser ger ett stort kunskapsutbyte som gynnar alla myndigheter 

och ökar förståelsen för de olika myndigheternas agerande. Samverkan gör att vissa ärenden 

kan behandlas skyndsamt och att ärenden som fastnat på en myndighet kommit vidare till 

avslut. Samverkan har ökat förståelsen hos myndigheterna för hur komplexa 

integrationsärendena kan vara. Projektet har varit till nytta och till stor hjälp för att deltagarna 

lärt sig att orientera sig i det svenska samhället, fått mer insyn i jobbsökning samt stärkt 

självkänsla och självförtroende. Projektet har fått ett väldigt gott renommé som gjort att 

myndigheterna och arbetssökande själva tagit kontakt med projektledarna för att få medverka i 

projektet.   

 

Ulf Arvidsson och Ronja Ismail, Projektledare  
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Projekt Spåret, Västervik 

Syfte och mål 

Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning, effektivisera och öka 

myndigheternas samverkan, effektivisera genom tidig identifiering och kartläggning av insats- 

och rehabiliteringsbehov. Projektets mål är att: erbjuda en samverkande insats där 30% går 

vidare mot egen självförsörjning inom 90 dagar efter avslutad insats genom arbete, studier eller 

rätt till rätt insats.   

 

Målgrupp 

Personer i yrkesverksam ålder från 16 år. Deltagaren ska bedömas vara i behov av 

stöd från 2 eller flera av samverkansmyndigheterna. Deltagarna ska inte ha ett 

pågående missbruk. 

 

Tid för insats 

Insatstiden är individuell men överstiger generellt inte 12 månader. 

 

Personalresurser 

En projektledare/handledare samt 1.5 handledare finansieras via projektmedel. Vidare finns det 

ytterligare 5 handledare som arbetar i Knutpunktens verksamhet och därmed finns tillgängliga 

för projektets deltagare. En SAM-grupp bestående av handläggare från respektive myndigheter 

samt styrgrupp med representation från respektive myndigheter lägger också tid i projektet.  

 

Metod 

Spåret är integrerat i Knutpunktens ordinarie verksamhet. Vi erbjuder verksamhet i egna 

lokaler där man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi har goda möjligheter att erbjuda 

praktik, såväl intern som extern..  

 

Förändringar under året 

Vi har fått beviljat en ansökan om förlängning av projektet under 2017. SAM-gruppen har fått 

utökad tid och har under hösten träffats ca 2 gånger/månad. En omfördelning av resurser gav 

oss möjlighet till en halvtidstjänst i en praktisk verksamhet i våra egna lokaler.  

 

Framgångsfaktorer 

Information, genomarbetade rutiner, att projektet är integrerat i Knutpunkten ger ytterligare 

samordningsvinster. Konsultativa remisser, vår SAM-grupp samt Styrgrupp är ytterligare 

viktiga framgångsfaktorer i projektet.  

 

Deltagarresultat 

Budgeterat antal deltagare var 25 personer. Vi har under året arbetat med 40 ärenden, varav 13 

har börjat under 2016. Av dessa kommer 5 från AF, 15 från FK, 18 från kommunen och 2 från 

landstinget. Vi har avslutat 25 individer, varav 4 mot anställning, 2 mot studier och 13 mot rätt 

till rätt ersättning. Övriga 6 har avstått insats, flyttat eller avlidit. Sammanlagt cirka 76% av de 

som avslutats uppfyller målen. SAM-gruppen har arbetat med 9 konsultativa remisser.  

 

Resultat för samverkan 

Samverkan mellan myndigheterna går i en fortsatt positiv riktning. Behovet av samverkan och 

samverkande insatser är fortsatt stort. 

 

Anja Coe, Projektledare  
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Sammanfattning till årsredovisning för TIA 2016 

Syfte och mål 

Syftet och mål med projekt TIA är att ge resurssvaga personer, främst personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings- och 

sysselsättningssituation. Extra fokus skall läggas på gruppen unga kvinnor. 

 

Målgrupp 

Målgruppen för TIAs insatser är arbetslösa personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

som är i behov av extra stöd för att finna, få och behålla lämpligt arbete eller sysselsättning. 

 

Tid för insats 

Ambitionen är att 70% av deltagarna på inom 12 månader från aktualisering ska ha kommit i 

arbete alternativt påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbete eller sysselsättning. 

 

Personalresurser 

På TIA arbetar 1 projektledare om 100%, 2 handledare om 100% och 3 handledare om vardera 

50 %. TIA har också tillgång till en administratör om 25%.  

 

Metod 

TIAs arbetsmetod består i kartläggning av deltagarens resurser för att i samverkan med andra 

myndigheter kunna undanröja hinder och i förlängningen kunna arbetsträna mot rätt mål. 

 

Förändringar under året 

Då inflödet till TIA har varit lågt under 2015 så beslutade styrgruppen att även öppna upp för 

personer med andra funktionsnedsättningar och för personer boende i kringkommunerna. 

Åtgärden hade önskad effekt och 10 deltagare aktualiserades tom augusti, därefter har inga nya 

deltagare aktualiserats till TIA pga av att projektet tar slut 20161231.  

 

Framgångsfaktorer 

Den största enskilda faktorn för framgång i projektet är den samverkan som sker mellan 

myndigheter på individnivå.  

 

Deltagarresultat (SUS) 

 Budgeterat antal deltagare: 10 

 Antal nya deltagare: 10, varav Arbetsförmedlingen: 7, socialförvaltningen: 1 

socialförvaltningen i samverkan med landstinget: 2 

 Totalt antal deltagare under året: 37 

 Antal avslutade deltagare: 37 varav 13 Antal till arbete eller studier. 

 

Resultat för samverkan 
Under 2016 har TIAs Arbetsgrupp, med representanter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Landstingets vuxenhabilitering, Kalmar kommuns Socialförvaltning och 

Omsorgsförvaltning, haft 10 möten. I styrgruppen finns representanter för de olika 

myndigheterna och här fattas mer övergripande beslut om verksamheten. Styrgruppen för TIA 

har hittills i år haft 4 möten. Referensgruppen har haft 1 möte.´I övrigt har TIA under året även 

samverkat med Polismyndigheten, Kommunens Samhällsbyggnadskontor, IT- avdelning och 

Serviceförvaltning. Samverkan sker också med lokala företag och stiftelser. 

 

Stina Randevall Hjärtstam, Projektledare  
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Projekt Vägen till självförsörjning, Torsås 

 

Syfte och mål: 

 Är att stärka och öka livskvalitén hos personer med behov av särskilt stöd utifrån projektets 

arbetsmodell stärka individen, till att nå arbete eller studie. 

 

Målgrupp : 

19-45 Projektet riktar sig till arbetslösa personer som är i behov av myndigheternas 

gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad eller studier 

 

Tid för insats: 

2016-2017 

 

Personalresurser: 

1 projekt/vägledare 100% 

 

Metod  

Metod: Torsåsmodellen 1-5 är framarbetad att förbättra samverkan mellan berörda myndigheter 

för individer med funktionsnedsättning. 

 

Förändringar under året 

Det har varit dåligt med flöde av deltagare hösten 2016. En förändring kommer att ske för 

projektet 2017 som skickats in (ny ansökan). Åldern ändrad till 16 - istället för  

19 – 45 år.  

 

Framgångsfaktorer 

40% har gått ut på arbete/studier. 

 

Deltagarresultat (SUS) 

 Budgeterat antal deltagare 14 

 Antal nya deltagare 3 

 Fördelning på remitterande myndighet   4 IFO 6 AF 2 LT 

 Totalt antal deltagare under året: 12 deltagare 

 Antal avslutade deltagare: 9 deltagare 

 Antal till arbete eller studier: 2 studie 4 arbete  

 

Resultat för samverkan 

Ny arbetsgrupp och styrgrupp tillsatt för bättre flöde med deltagare in i projektet. 

Arbetsgruppen träffas regelbundet var 3:e vecka där samtliga deltagare tas upp.  Styrgruppen 

träffas var 9:e vecka. Viktigt med ersättare finns vid eventuell bortfall för både styrgrupp samt 

arbetsgrupp. 

 

Lisbeth Segerdahl 

Projekt/vägledare 
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Projekt Vägknuten 2, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby 

Syfte och mål 

Projekt Vägknuten syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan huvudmännen i 

projektet för att stärka enskilda individers möjligheter till egen försörjning. 

 

Målgrupp 

Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk, fysisk eller social 

funktionsnedsättning i åldersgruppen 18-50 år, med en prioritering av unga, som är i behov av 

myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad och/eller studier.  

 

Tid för insats 

1 februari 2014 – 31 januari 2017. 

 

Personalresurser 

1,75 vägledare, 0,25 projektledare och administrativt stöd ca 0,40 tjänst. 

 

Metod 

TUBA-kartläggning (Tidig Utredning och Bedömning av Arbetsförmåga), självskattningsskala 

” psykisk hälsa”, individuell handlingsplan/genomförandeplan, gruppverksamhet 12v, 

Individuell vägledning med MI–samtal, lösningsfokuserat arbete och Supported Employment 

(ett individanpassat stöd till arbete). Även 7Tjugo övningar under hösten.  

 

Förändringar under året 

Magdalena och Lill har genomgått en empowerment-utbildning i metoden 7Tjugo. Vägknuten 

2 har också flyttat till nya lokaler och omorganiserats i Oskarshamns kommun från 

socialtjänsten till arbetsmarknadsenheten. 

  

Framgångsfaktorer 

En av framgångsfaktorerna är att tillhörigheten till en grupp kan göra att deltagarna lyfter och 

stöttar varandra och på så sätt ökar sin motivation att ta sig vidare och vågar utsätta sig för 

situationer som tidigare hindrat dem. Hälsa och friskvård samt recept på fysisk aktivitet genom 

LT:s samverkan. Kreativitet, att få ge sig hän med färger och skapa sin egen målbild till egen 

tavla.  

 

Deltagarresultat (SUS) 

Budgeterat antal deltagare per år är 30st, nya deltagare för året är 16st, fördelningen på 

remitterande myndigheter är Oskarshamn 13 st, Högsby 0 st, 3 st tillhör Mönsterås kommun 

men remitterats från andra myndigheter. Från Landstinget 7st, Socialtjänsten; 5st, 

Arbetsförmedlingen; 0st och Försäkringskassan; 4st. Totalt under året har vi arbetat med 32st 

varav 22st är avslutade. Av dessa har 4st gått till studier, 7st gått tillbaka till inremmitent, 1st 

flyttat, 1st gått vidare till annan samverkanspartner, 9st har gått till arbete.  

 

Resultat för samverkan;  

I samverkan under detta år har vi till stor del saknat Landstinget – primärvården både i Lokal 

remissgrupp och styrgrupp, vuxenpsykiatrin i styrgrupp detta kan kanske bero på personalbyte 

och hög arbetsbelastning på de olika myndigheterna. Inflödet från Högsby och Mönsterås 

kommuner har varit lågt det senaste året.  

 

Magdalena Ågren, Projektledare 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för 2016. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.  

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål förbundet beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 

förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 

redovisning och god redovisningssed. Beskrivningen av den förväntade utvecklingen för 

förbundet bör förtydligas. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundet beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med styrelsens mål för god ekonomisk hushåll-

ning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för år 2016 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är för-

enligt med styrelsens mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för år 2016 är 

uppfyllda. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting 

och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 

den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 

tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo-

visningens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

förbundet beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundet beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som förbundet beslutat om.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
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varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom förbundet är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundet. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras 

på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan imple-

menteringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på 

om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan.  Granskningen har skett genom inter-

vjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschefen. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Förbundets beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret. Verksamheten beskrivs utifrån vilka målgrupper som insatserna 

riktats mot och utfallet av dessa insatser. Insatser har även gjorts för att stödja samverkan 

på ett strukturellt plan. 

I bilaga beskrivs varje projekt bland annat utifrån rubrikerna:  

- Syfte och mål 

- Målgrupp 

- Tid för insats 

- Personalresurser 

- Metod 

- Förändring under året 

- Framgångsfaktorer 

- Deltagarresultat 

- Resultat för samverkan 

Av årsredovisningen framgår inte i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen 

inom verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen ska även beskriva andra förhållanden som har betydelse för styr-

ning och uppföljning av verksamheten. I avsnittet ”Styrning och ledning” beskrivs hur 

styrelsen arbetar med styrning och uppföljning. För projekten redovisas nyckeltal i form 

av totalt antal deltagare samt hur många deltagare som gått till arbete eller studier. 

Driftredovisning 

Av driftredovisningen som redovisas under rubriken 1.6 Ekonomiskt utfall punkt 7 fram-

går att årets kostnader för projekt och utbildningar uppgår till 9,7 mnkr mot totalt budge-

terade 11,0 mnkr. Medlemsintäkterna uppgick till 12,4 mnkr.  

Balanskravsresultat 

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 kapitlet 

i kommunal redovisningslag. Årets resultat innebär att balanskravet uppfyllts för år 2016.  

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Under avsnittet ”Ekonomiskt utfall” beskrivs de allmänna redovisningsprinciperna samt 

utvecklingen av årets resultat.   
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3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 

förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 

redovisning och god redovisningssed. Beskrivningen av den förväntade utvecklingen för 

förbundet bör förtydligas. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts i 

budget 2016. Styrelsen har beslutat att: 

1. Samordningsförbundet i Kalmar län ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk 

hushållning inom ramen för tilldelade ekonomiska medel.  

2. Likviditeten ska göra det möjligt att fullgöra ingångna åtaganden och finansiera ut-

betalningar till projekt som beslutats under förutsättning att budgetnivån bibehålls 

under de kommande åren. 

Styrelsen bedömer målen som uppfyllda.  

Mål för verksamheten 

Styrelsen har antagit fem verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning:  

 Mål Aktivitet Mål-
uppfyllelse 

Individinriktade 
insatser 

 Ett antal deltagare i olika individ-
inriktade insatser ska uppnå 
egenförsörjning genom arbete el-
ler utbildning. Andelen som vän-
tas nå detta mål kan variera efter 
målgrupp. 

 Det stora flertalet deltagare ska 
uppleva att de har fått ökad 
hälsa, bättre självkännedom och 
förbättrad livskvalité genom att 
delta i olika samverkansaktivite-
ter. 

 Sju arbetsrehabiliterande 
projekt har hel- eller delfi-
nansierats av förbundet. 50 
av 133 deltagare (38 %) ar-
betade eller studerade när 
insats avslutades och 48 
(36 %) var arbetssökande. 

 Det stora flertalet deltagare 
uppger i enkäter att de fått 
ökad hälsa, bättre självkän-
nedom och förbättrad livs-
kvalité genom deltagande i 
projekt. 
 

Målet bedöms 
som uppnått. 
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 Mål Aktiviteter Mål-
uppfyllelse 

Mål för kompe-
tensutveckling 
och förbättrad 
samverkans-
kultur 

 Att stödja och medarrangera 
gemensamma metod- och kom-
petensutvecklingsinsatser för 
personal i de olika myndigheter-
na.  

 Att stödja arbetet i de lokala 
samverkansgrupperna.  

 Att stimulera samverkan med 
andra goda krafter i samhället. 

 Tre utbildningar i Suppor-
ted Employment.   

 En gemensam länskonfe-
rens för styrelse, lokala 
samverkansgrupper och 
projektledare har arrange-
rats.  

 Förbundschefen och eller 
processtödjare har deltagit i 
samtliga sammanträden 
med de lokala samverkans-
grupperna. 

 Aktivt samarbete har främst 
förekommit med Region-
förbundet i Kalmar län, 
Coompanion och Ölands 
Folkhögskola. Projekten 
samarbetar med olika myn-
digheter, organisationer och 
föreningar. 

Målet bedöms 
som uppnått. 

Mål för inform-
ation 

 Att informera politiker och tjäns-
temän i länet så de skall känna 
till förbundets uppgift och veta 
vilken verksamhet som bedrivs.  

 Att på olika sätt informera all-
mänheten i länet genom att 
sprida kunskap om samordnings-
förbundet och den verksamhet 
som förbundet finansierar. 

 Förbundschefen har infor-
merat om förbundets aktivi-
teter i de lokala samverkans-
grupperna. 

 Representanter för styrelsen 
har haft gemensam ägardia-
log och egna dialoger med 
ledningen för Landstinget i 
Kalmar län och olika kom-
munledningar.  

 Hemsida och Facebook upp-
dateras löpande och ett antal 
tidningsartiklar har beskrivit 
arbetet i olika projekt.  

Målet bedöms 
som uppnått. 

Mål rörande 
jämställdhet  

 Att förbundet aktivt arbetar med 
jämställdhetsintegrering. 

 Statistik i årsredovisningen 
upprättas i större utsträck-
ning utifrån kön. 

 Personalen har deltagit i en 
jämställdhetsgrupp till-
sammans med andra myn-
digheter i länet. 

 Utbildning planeras för 
projektledare under våren 
2017. 

Målet bedöms 
som uppnått. 

Mål för uppfölj-
ning och utvär-
dering 

 Alla insatser som finansieras av 
Samordningsförbundet ska följas 
upp och så långt det är möjligt 
ska resultat i form av minskat bi-
dragsberoende, sysselsättning 
och upplevd hälsa beskrivas.  

 Utvärderingar ska göras av akti-
viteter där det är särskilt intres-
sant att undersöka resultat, orsa-
ker och effekter. 

 Samtliga projekt rapporte-
rar samtliga in- och ut-
skrivningar i SUS1 och läm-
nar varje halvår in rappor-
ter om utvecklingen i pro-
jekten. Uppföljningen visar 
på minskat bidragsbero-
ende och ökad sysselsätt-
ning. 

 Förbundet följer projekten 
genom att delta i styrgrupp-
smöten och i övrigt följa ut-
vecklingen i projekten. 

 En enkät delas ut till delta-
garna vid utskrivning från 
projekten och skickas in till 
kansliet för sammanställ-

Målet bedöms 
som uppnått. 

                                                             
1 SUS: Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet som administreras av Försäkringskassan. 
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ning. Många deltagare be-
skriver en ökad hälsa. 

 Extern utvärdering har 
gjorts av ett projekt. 
 

 

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med styrelsens mål för god ekonomisk hushåll-

ning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för år 2016 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är för-

enligt med styrelsens mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för år 2016 är 

uppfyllda.  

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat uppgick till 0,5 mnkr jämfört med -1,9 mnkr föregående år. Inga sparade 

projektmedel har behövt användas.  

Personalkostnaderna uppgår till 0,5 mnkr till följd av två nyinrättade tjänster inom för-

bundet. Övriga externa kostnader är i stort sett oförändrade. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder 

per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade 

samt har värderats enligt principerna i KRL.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Överensstämmelse med öv-

riga delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  
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2017-04-03   

Caroline Liljebjörn   

Caroline Liljebjörn 
Uppdragsledare 
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Kommunfullmäktige 

 

Motion från Christina Fosnes (M) Carl-Henrik 
Sölvinger (L) Christopher Dywik (KD) om digital 
agenda för Kalmar kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) 
och Christopher Dywik (KD) om digital agenda för Kalmar kommun. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) 
har kommit in med en motion om att utreda förutsättningarna att lägga ut hela 
eller delar av IT-avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på 
entreprenad. 
 
Motionärerna skriver: För att klara digitala utmaningar behövs flexibla och 
skalbara sätt att hantera vår IT-infrastruktur utan att kompromissa med 
säkerhet och pålitlighet. Att lägga vår IT-verksamhet på entreprenad kan vara 
en bra lösning. Kalmar kommun får tillgång till fördelarna av modern teknik, 
skalbarhet och hög säkerhet i takt med ökad komplexitet inom digital 
infrastruktur. 

Yttrande 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett 
förslag till politisk organisation, som kan beslutas före valet 2018. Tillsammans 
med ett förslag till ny politisk organisation kommer troligen ett antal 
utredningsuppdrag hur förvaltningsorganisationen ska utformas. Frågan om 
IT-verksamheten hanteras lämpligen inom denna översyn av organisationen. 
 
Anders Saur   
verksamhetsutvecklare   
 
Bilaga 
Motion 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för 
motioner och medborgarförslag 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om register för motioner och 
medborgarförslag. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar ska redovisa samtliga 
inkomna motioner och medborgarförslag i ett lättillgängligt och sökbart 
register på hemsidan. Syftet med registret skulle vara att öka transparensen mot 
kommunens invånare. 

Yttrande 
Kommunen har idag sitt diarium på hemsidan och där går idag att få fram 
samtliga motioner, status, vem som är handläggare m.m. Webbdiariet läser 
automatiskt in från kommunens ärendehanteringssystem men än så länge 
publiceras inte själva handlingarna utan enbart rubrikerna på varje dokument. 
Det är dock möjligt rent tekniskt att även publicera handlingarna. Kommun-
ledningskontoret har nyligen bytt leverantör av ärendehanteringssystemet och 
avser att under 2017 genomföra en större uppdatering. Funktioner för 
webbpublicering av handlingar kommer att vara en fråga som vi tittar vidare på 
tillsammans med en mer modern lösning för att skicka ut handlingar till våra 
förtroendevalda.  
 
Det skulle även vara fullt möjligt att utan automatiserad webbpublicering skapa 
ett eget register som skulle uppfylla de funktioner som motionären önskar i 
fråga enkelhet och transparens. Det handlar då mer om en arbetsinsats från 
kommunledningskontorets sida att hålla ett sådant register uppdaterat. Då 
kommunen avser att byta ut kalmar.se till sommaren 2017 bör i så fall det 
arbetet ske i den nya webbsidan. Den nya webbsidan kommer dessutom 
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innehålla betydligt fler och bättre funktioner som underlättar en sådan 
programmering.  
 
Avslutningsvis ser vi stora fördelar gentemot allmänhet, media, förtroende-
valda m.m. att tillhandahålla ett register på det sätt motionären föreslår och 
avser att antingen via ärendehanteringssystemet automatiskt publicera 
motioner och medborgarförslag inklusive handlingar eller gå vidare med en 
egen lösning efter lansering av nya kalmar.se efter sommaren 2017.  
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
Motion 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Medborgarförslag om att i Kalmar kommun 
införa förbud mot tiggeri 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att i Kalmar kommun införa 
ett förbud mot tiggeri.  

Bakgrund 
Jan-Ingemar Lundström hemställer i ett medborgarförslag att Kalmar kommun 
snarast inför ett förbud mot tiggeri, något som därefter ska skrivas in i 
kommunens ordningsstadga.  

Yttrande 
De lokala ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till ordningslagen 
som bland annat innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i 
övrigt vid sammankomster och tillställningar på offentliga platser. De lokala 
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Då tiggeri i sig inte är straffbart har kommunen ingen möjlighet att införa ett 
generellt förbud mot det. Grunden för reglering genom ordningsstadga är att 
det handlar om att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats.  
 
Kommunfullmäktige avslog den 15 juni 2015, § 142 en motion från 
Sverigedemokraterna om att Kalmar kommun i de lokala ordnings-
föreskrifterna inför ordningsföreskrifter om tiggeri. I servicenämndens 
underlag till ovan nämnda motion framgår följande: 
”I en dom från Tingsrätten i Södertälje (Mål nr B 266-14) kom man fram till att 
tiggeri kan delas in i passivt och aktivt handlande. Med ’aktivt’ menas att 
personen går runt och söker upp folk för att be om pengar. I annat fall är det 
’passivt’, innebärande att personen sitter still och inte påkallar uppmärksamhet 
om att någon ska skänka pengar. Huruvida det spelas musik eller inte saknar 



KS 2017/0082  2 (2) 
 
 
betydelse. 
 
Tiggeri är ur ett juridiskt perspektiv alltså tillståndspliktigt om det klassas som 
’aktivt’. När det är att anse som passivt så faller det utanför tillståndskravet i 
ordningslagen. I stort sett kan rättsläget sammanfattas med att om man bara 
sitter och upptar en väldigt liten plats, ler och säger hej kan det inte sägas att 
det är störande. Om entrén till en butik blockeras så att besökarna inte får 
möjlighet att passera tillräckligt fritt kan det i vissa fall bedömas som ett 
ordningsstörande beteende och vara ett polisiärt ärende. Kvartersmark utanför 
butiker är dock inte alltid offentlig plats.  
 
Det kan alltså även vara möjligt med tiggeriförbud på specifika platser men då 
måste det handla om att det som sker är ordningsstörande och inte grundas på 
att de som passerar upplever obehag eller tycker synd om den som till exempel 
sitter där och tigger.” 
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
medborgarförslaget om att införa förbud mot tiggeri. 
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Medborgarförslag om att Kalmar kommun 
omedelbart ska sluta köpa och använda 
ekologiska ägg 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
9 april 2017 ska utgöra svar på medborgarförslag om att Kalmar kommuns 
kostenhet ska sluta och använda ekologiska ägg. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Bakgrund 
Staffan Ljungar föreslår i ett medborgarförslag från den 26 januari 2017 att 
Kalmar kommun omedelbart ska sluta köpa och använda ekologiska ägg fram 
tills halterna av PCB och dioxiner gått ner till de halter som finns i 
konventionella ägg. 

Yttrande 
Kalmar kommun har ett mål om att 30% av inköpta livsmedel ska vara 
ekologiska 2020. Ett nationellt mål på 25% ekologiska livsmedel inom offentlig 
konsumtion har funnits sedan 2010, och ett nytt nationellt mål är satt om 60% 
till år 2030. Kalmar kommun köper in ekologiska ägg för värna om djurskydd 
och minska miljöpåverkan. Mängden ägg som konsumeras inom skola och 
förskola i Kalmar kommun är ca 20 ägg per person och år, dvs. i medeltal 
mindre än ett halvt ägg per person och vecka. 
 
Livsmedelsverket tar regelbundna prover på svenska livsmedel, däribland ägg. 
Proverna visar att dioxiner och dioxinlika PCB:er förekommer i högre halter i 
ekologiska ägg än i andra ägg. Kontrollen indikerar även att halterna har ökat 
över tid. Livsmedelsverket uppmanade därför branschen att undersöka vad 
ökningen berodde på och vidta åtgärder. Livsmedelsverket ansåg inte att 
konsumentråd (dvs. att avråda från konsumtion av ekologiska ägg) var 
proportionerligt eftersom man kunde se att den totala äggkonsumtionen bidrog 
väldigt lite till det totala dioxinintaget hos normalbefolkningen.  
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Värphöns behöver vissa aminosyror tillsatta till fodret. I konventionell 
äggproduktion tillsätts syntetiskt framställda aminosyror. Detta är inte tillåtet i 
ekologisk uppfödning, utan där används fiskolja istället. Branschen 
identifierade fiskoljan som orsaken till dioxinhalterna, och tog fram ett 
åtgärdspaket.  
 
Åtgärder genomförs nu hos äggproducenterna i form av ett nytt foderprogram 
som varit igång sedan årsskiftet. Programmet innebär minskad mängd fiskolja 
samt en annan fördelning av fiskoljan över hönans livslängd. De första 
proverna som tagits efter att det nya foderprogrammet införts visar att 
åtgärderna ger verkan. Senare under våren 2017 ska prover tas i stor skala.  
 
Kalmar kommun har de senaste månaderna haft en tät dialog med leverantören 
av ägg, och följt utvecklingen noga. Alla prover i branschen ligger klart under 
gränsvärdena, inklusive hos kommunens leverantör. Kommunens leverantör 
följer foderprogrammet. De första proverna från det nya foderprogrammet 
som införts på bred front i branschen visar en nedgång av halterna.  
 
Kalmar kommun anser, i likhet med Livsmedelsverket, att halterna i äggen 
måste gå ned. Kalmar kommun följer dock Livsmedelsverkets 
rekommendationer. Så länge Livsmedelsverket inte avråder från att äta 
ekologiska ägg, och så länge leverantören kan visa att halterna går stadigt nedåt, 
är kommunens uppfattning att vi kan fortsätta köpa ekologiska ägg. Utifrån 
den låga mängd ägg som konsumeras inom skola och förskola, och utifrån 
uppgifterna om att kommunens leverantörer inte har värden som ligger i 
överkant av det spann som Livsmedelsverket hittade, bedömer vi att det inte 
föreligger någon hälsorisk.  
 
Om halterna inte går ned i den takt man kan förvänta sig, eller om branschen, 
inklusive äggproducenter, fodertillverkare och utfärdare av kriterier för 
ekologiska ägg inte gör sitt yttersta för att komma tillrätta med problemet, kan 
Kalmar kommun omvärdera beslutet. 
 
 
 
 
 
Sara Gripstrand Jonas Sverkén  
strateg ekologisk hållbarhet kanslichef 
 
 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag  
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Besked enligt miljöbalken 16 kap 4 § huruvida 
Kalmar kommun tillstyrker eller avstyrker 
uppförande av vindkraftverk i anslutning till 
befintliga verk i Mortorp 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka Billyvind AB:s ansökan om 
tillstånd för etablering och drift av ett vindkraftverk på fastigheten 
Mortorp 6:1. Det innebär att Kalmar kommun använder kommunalt 
veto i enlighet med miljöbalkens 16 kap 4 §.  

Bakgrund 
Billyvind AB ansöker om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för etablering 
och drift av ett vindkraftverk på fastigheten Mortorp 6:1. I första hand gäller 
ansökan ett vindkraftverk med 200 m maximal höjd (verksamhetskod 40.90 
enligt miljöprövningsförordningen 21 kap. 13§) och i andra hand ett vindkraft-
verk med 150 m maximal höjd (verksamhetskod 40.95 enligt miljöprövnings-
förordningen 21 kap. 14§). Den föreslagna placeringen är strax norr om en 
befintlig grupp med sex vindkraftverk med 150 m totalhöjd. 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser i sin bedömning att tillstånd inte ska ges för 
vare sig ett max 200 m högt eller ett max 150 m högt vindkraftverk på den 
aktuella platsen. 
 
Ett vindkraftverk som är högre än 150 m strider mot riktlinjerna i kommunens 
vindkraftsplan som säger att ”vid tillägg av verk till en befintlig grupp bör de 
nya verken inordna sig i de befintliga verkens struktur, storlek och typ” och 
”vindkraftverk inom en grupp bör vara lika, det vill säga vara av samma typ, ha 
samma höjd och färgsättning, samt rotera åt samma håll”. 
 
De utförda bullerberäkningarna är inte tillräckliga för att visa att 40 dB(A) inte 
överskrids vid någon bostad sammantaget med befintliga verk i området. 
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Den föreslagna tillfartsvägen bedöms enligt samhällsbyggnadskontoret inte 
heller vara lämplig. 
 
Länsstyrelsen anhåller om ert besked enligt miljöbalken 16 kap 4 § huruvida 
kommunen tillstyrker att tillstånd meddelas aktuell verksamhet eller ej. Enligt 
16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges 
om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det, detta kallas 
även för det ”kommunala vetot”. Kommunstyrelsen har från kommun-
fullmäktige medgivits rätt att besluta om tillstyrkan eller avstyrkan för 
vindkraftsanläggningar i Kalmar kommun.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen avstyrker Billyvind AB:s 
ansökan om tillstånd för etablering och drift av ett vindkraftverk på fastigheten 
Mortorp 6:1. 
 
 
 
Johan Persson   
Kommunstyrelsens ordförande   
 
 
 
Bilagor: 

- Yttrande från samhällsbyggnadskontoret och utdrag ur samhälls-
byggnadsnämndens protokoll från 2017-04-19, § 89 

- Remiss från länsstyrelsen angående tillstånd 
 



 REMISS 1 (1)

 2017-03-22
Dnr.
551-5677-14

Miljö- och Naturavdelningen
Karl Nordström 
E-post: karl.nordstrom@lansstyrelsen.se

Kalmar kommun
kommun@kalmar.se

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 0480-820 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax 0480-822 75 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Tillståndsärende enligt miljöbalken

Sökande/Verksamhetsutövare: 
Billyvind AB
Fastighetsbeteckning: Anläggningsnummer:
Mortorp 6:1 Ny anläggning 

Ärende:  
Billyvind AB ansöker om uppförande och drift av ett vindkraftverk i 
anslutning till sex befintliga verk i Mortorp i Kalmar kommun.

   Handlingar i ärendet har översänts till miljöförvaltningen

   Kompletterande handlingar i ärendet bifogas

   Länsstyrelsen anhåller om ert besked enligt Miljöbalken 16:4 huruvida 
kommunen tillstyrker att tillstånd meddelas aktuell verksamhet eller ej.

Information: Länsstyrelsen får enligt Miljöbalken 16 kap. 4 § ej bevilja tillstånd om 
inte aktuell kommun tillstyrker detta.

Senaste datum för yttrande
21 april 2017

Denna handling har undertecknats digitalt och är fastställd i Länsstyrelsens 
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.



























































































DIREKTIV 

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/1787 

av den 6 oktober 2015 

om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (1), särskilt 
artikel 11.2, och 

av följande skäl: 

(1)  I bilagorna II och III till direktiv 98/83/EG fastställs minimikraven för programmen för kontroll av allt 
dricksvatten och specifikationer för analysmetoder för olika parametrar. 

(2)  Specifikationerna i bilagorna II och III bör uppdateras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och för att säkerställa förenlighet med unionens lagstiftning. 

(3)  Enligt bilaga II till direktiv 98/83/EG medges en viss grad av flexibilitet vid utförandet av utvidgad kontroll och 
begränsad kontroll som tillåter en mindre frekvent provtagning under vissa omständigheter. De särskilda villkoren 
för att genomföra kontrollen av parametrar enligt lämpligt intervall och den kontrollteknik som finns måste 
klargöras mot bakgrund av den vetenskapliga utvecklingen. 

(4)  Sedan 2004 utvecklar Världshälsoorganisationen (WHO) en plan för riskbedömning och riskhantering med 
avseende på vattensäkerhet som fastställs i WHO:s riktlinjer för dricksvattenkvalitet (2). Dessa riktlinjer är, 
tillsammans med standarden EN 15975-2 om dricksvattensäkerhet, internationellt erkända principer som ligger 
till grund för produktion, distribution, kontroll och analys av parametrar för dricksvatten. Bilaga II till direktiv 
98/83/EG bör därför anpassas till de senaste uppdateringarna av dessa principer. 

(5)  För att kontrollera riskerna för människors hälsa, bör kontrollprogrammen säkerställa att åtgärder vidtas inom 
hela försörjningskedjan för vatten och ta hänsyn till uppgifter om vattenförekomster som används för uttag av 
dricksvatten. De allmänna skyldigheterna för kontrollprogram bör överbrygga klyftan mellan uttag och tillhanda
hållande. I enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (3) måste 
medlemsstaterna säkerställa upprättandet av register för skyddade områden. Sådana skyddade områden omfattar 
alla vattenförekomster som används för dricksvattenuttag eller som är avsedda för sådan användning, i enlighet 
med artikel 7.1 i det direktivet. Resultaten från övervakningen av dessa vattenförekomster enligt artikel 7.1 andra 
stycket och artikel 8 i det direktivet bör användas för att fastställa den potentiella risken för dricksvatten före och 
efter behandling i den mening som avses i direktiv 98/83/EG. 

(6)  Erfarenheten har, för många (särskilt fysikalisk-kemiska) parametrar, visat att de koncentrationer som förekommer 
sällan skulle leda till överskridande av de högsta tillåtna värdena. Kontroll och rapportering av sådana parametrar 
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(1) EGT L 330, 5.12.1998, s. 32. 
(2) http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html 
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1). 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html


utan praktisk betydelse medför betydande kostnader, särskilt när ett stort antal parametrar måste beaktas. Att 
införa flexibla kontrollfrekvenser under sådana omständigheter utgör potentiellt kostnadsbesparande möjligheter 
som inte skulle skada folkhälsan och andra fördelar. Flexibel kontroll minskar också insamling av sådana 
uppgifter som ger lite eller ingen information om kvaliteten på dricksvattnet. 

(7)  Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra undantag från de kontrollprogram de har inrättat, förutsatt att de 
utför trovärdiga riskbedömningar som kan grundas på Världshälsoorganisationens riktlinjer för dricksvat
tenkvalitet och som bör ta hänsyn till den övervakning som utförts i enlighet med artikel 8 i direktiv 
2000/60/EG. 

(8)  Tabell B2 i bilaga II till direktiv 98/83/EG, som rör vatten som tappats på flaskor eller behållare som är avsedda 
för försäljning, har blivit föråldrad, eftersom dessa produkter omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 (1). Dessa produkter omfattas också av principen om faroanalys och kritiska 
styrpunkter (HACCP) som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (2) och 
principerna för offentlig kontroll i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (3). 
Som en följd av antagandet av dessa förordningar, är bilaga II till direktiv 98/83/EG i praktiken inte längre 
tillämplig för vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning. 

(9)  Genom rådets direktiv 2013/51/Euratom (4) infördes särskilda bestämmelser för kontroll av radioaktiva ämnen. 
Program för kontroll av radioaktiva ämnen bör därför uteslutande fastställas enligt det direktivet. 

(10)  Laboratorier som tillämpar de specifikationer för parameteranalys som anges i bilaga III till direktiv 98/83/EG bör 
arbeta enligt internationellt godkända förfaranden eller kriteriebaserade standarder och använda analysmetoder 
som så långt som möjligt är validerade. 

(11)  Enligt kommissionens direktiv 2009/90/EG (5) måste standarden EN ISO/IEC 17025 eller annan motsvarande 
standard som är internationellt accepterad användas för att validera analysmetoderna. EN ISO/IEC 17025 är 
också en av de standarder som tillämpas i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 för ackrediteringen av 
laboratorier som utsetts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att införa 
denna standard, eller annan motsvarande standard som är internationellt accepterad, för validering av 
analysmetoder inom ramen för direktiv 98/83/EG. För att anpassa bilaga III till direktiv 98/83/EG till direktiv 
2009/90/EG, bör kvantifieringsgräns och mätosäkerhet införas som metodkriterier. Medlemsstaterna bör dock ha 
möjlighet att under en begränsad period fortsätta att tillåta användning av riktighet, precision och detektionsgräns 
som metodkriterier i enlighet med bilaga III till direktiv 98/83/EG, för att ge laboratorier tillräcklig med tid för att 
anpassa sig till detta tekniska framsteg. 

(12)  Det har fastställts ISO-standarder för analys av mikrobiologiska parametrar. EN ISO 9308-1 och EN ISO 9308-2 
(för räkning av E. coli och koliforma bakterier) och standarden EN ISO 14189 (för analys av Clostridium 
perfringens) tillhandahåller alla nödvändiga specifikationer för att utföra analysen. Dessa nya standarder och den 
tekniska utvecklingen bör återspeglas i bilaga III till direktiv 98/83/EG. 

(13)  I syfte att bedöma likvärdigheten mellan alternativa metoder och den metod som anges i bilaga III till direktiv 
98/83/EG, bör medlemsstaterna tillåtas att använda standarden EN ISO 17994, vilken redan har införts som 
standard för mikrobiologiska metoders likvärdighet inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/7/EG (6) och kommissionens beslut 2009/64/EG (7). Alternativt bör de tillåtas att använda standarden 
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(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslag
stiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1). 

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1). 
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1). 
(4) Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot 

radioaktiva ämnen i dricksvatten (EUT L 296, 7.11.2013, s. 12). 
(5) Kommissionens direktiv 2009/90/EG av den 31 juli 2009 om bestämmelser, i enlighet med direktiv 2000/60/EG, om tekniska 

specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och kontroll av vattenstatus (EUT L 201, 1.8.2009, s. 36). 
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten (EUT L 64, 4.3.2006, 

s. 37). 
(7) Kommissionens beslut 2009/64/EG av den 21 januari 2009 om specificering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/7/EG, av standarden ISO 17994:2004(E) som standard för mikrobiologiska metoders likvärdighet (EUT L 23, 27.1.2009, s. 32). 



EN ISO 16140 eller andra liknande internationella protokoll enligt vad som avses i artikel 5.5 i kommissionens 
förordning (EG) nr 2073/2005 (1), i syfte att fastställa likvärdigheten mellan metoder baserade på principer som 
inte omfattas av EN ISO 17994. 

(14)  Bilagorna II och III till direktiv 98/83/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 

(15)  De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den dricksvattenkommitté som har 
inrättats i enlighet med artikel 12.1 i direktiv 98/83/EG. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Direktiv 98/83/EG ska ändras på följande sätt:  

1. Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till det här direktivet.  

2. Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet. 

Artikel 2 

1. Medlemsstaterna ska senast den 27 oktober 2017 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 2015. 

På kommissionens vägnar 
Jean-Claude JUNCKER 

Ordförande  
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(1) Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 
22.12.2005, s. 1). 



BILAGA I 

”BILAGA II 

KONTROLL 

DEL A 

Allmänna mål och kontrollprogram för dricksvatten 

1.  Kontrollprogram för dricksvatten måste 

a)  kunna verifiera att befintliga åtgärder som ska kontrollera riskerna för människors hälsa i vattenförsörjningskedjan 
från tillrinningsområde via uttag, beredning och lagring till distribution är effektiva och att vattnet vid punkten 
där värdena ska iakttas är hälsosamt och rent, 

b)  ge information om kvaliteten på dricksvatten för att visa att skyldigheterna i artiklarna 4 och 5, och 
parametervärdena i bilaga I, är uppfyllda, 

c)  identifiera de lämpligaste sätten att begränsa risker för människors hälsa. 

2.  Enligt artikel 7.2 ska de behöriga myndigheterna upprätta kontrollprogram som uppfyller de krav på parametrar och 
frekvenser som anges i del B i denna bilaga och som består av 

a)  insamling och laboratorieanalys av diskreta vattenprov, eller 

b)  mätningar registrerade i en kontinuerlig övervakningsprocess. 

Kontrollprogram får dessutom bestå av 

a)  kontroller av rapporter om utrustningens funktionalitet och underhållsstatus, och/eller 

b)  inspektioner av tillrinningsområde, vattenuttag, beredning, lagring och distributionsanläggning. 

3.  Kontrollprogram får baseras på en riskbedömning enligt del C. 

4.  Medlemsstaterna ansvarar för att kontrollprogrammen ses över kontinuerligt och att de uppdateras eller bekräftas på 
nytt minst vart femte år. 

DEL B 

Parametrar och frekvenser 

1.  Allmän ram 

Ett kontrollprogram måste beakta de parametrar som avses i artikel 5, även dem som är viktiga för att bedöma hur 
fastighetsinstallationer påverkar vattenkvaliteten vid punkten där värdena ska iakttas i enlighet med artikel 6.1. När 
man väljer lämpliga parametrar för kontroll måste lokala villkor för varje anläggning för dricksvattenförsörjning 
beaktas. 

Medlemsstaterna ska se till att de parametrar som förtecknas i punkt 2 kontrolleras med relevanta provtagnings
frekvenser enligt punkt 3. 
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2.  Förteckning över parametrar 

Grupp A-parametrar 

Följande parametrar (Grupp A) ska kontrolleras i enlighet med de kontrollfrekvenser som anges i tabell 1 i punkt 3: 

a)  Escherichia coli (E. coli), koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22 °C, färg, turbiditet, smak, lukt, pH, 
konduktivitet. 

b)  Övriga parametrar som bedöms som relevanta i kontrollprogrammet, i enlighet med artikel 5.3 och, där det är 
relevant, genom en riskbedömning enligt del C. 

Under vissa omständigheter ska följande parametrar läggas till Grupp A-parametrarna: 

a)  Ammonium och nitrit, om kloraminbehandling används. 

b)  Aluminium och järn, om de används som kemikalier vid vattenberedning. 

Grupp B-parametrar 

För att fastställa huruvida alla parametervärden i detta direktiv iakttas, ska alla andra parametrar som inte analyseras 
inom Grupp A och som fastställs i enlighet med artikel 5 kontrolleras minst med de frekvenser som anges i tabell 1 i 
punkt 3. 

3.  Provtagningsfrekvens 

Tabell 1 

Minimifrekvens för provtagning och analys för kontroll av parametervärden 

Distribuerad eller producerad volym vatten per dag i 
ett vattenförsörjningsområde 
(Se anmärkningar 1 och 2) 

m3 

Grupp A-parametrar 
antal prov per år 

(Se anmärkning 3) 

Grupp B-parametrar 
antal prov per år  

≤ 100 
> 0 

(Se anmärkning 4) 

> 0 

(Se anmärkning 4) 

> 100 ≤ 1 000 4 1 

> 1 000 ≤ 10 000 

4 

+ 3 

per 1 000 m3/d och del därav 
beräknat på den totala voly

men 

1 

+ 1 

per 4 500 m3/d och del därav 
beräknat på den totala voly

men 

> 10 000 ≤ 100 000 

3 

+ 1 

per varje 10 000 m3/d och del 
därav beräknat på den totala 

volymen 

> 100 000  

12 

+ 1 

per 25 000 m3/d och del därav 
beräknat på den totala voly

men  
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Anm. 1: Ett vattenförsörjningsområde är ett geografiskt avgränsat område inom vilket dricksvatten kommer från en 
eller flera vattentäkter, och inom vilket vattenkvaliteten kan anses vara i stort sett enhetlig. 

Anm. 2: Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. En medlemsstat får använda antalet invånare 
i ett vattenförsörjningsområde i stället för vattenvolymen för att fastställa lägsta frekvens, varvid antas att 
vattenförbrukningen är 200 l per dag och person. 

Anm. 3: Den angivna frekvensen beräknas enligt följande: t.ex. 4 300 m3/d = 16 prov (fyra på de första 
1 000 m3/d + 12 för de resterande 3 300 m3/d). 

Anm. 4: Medlemsstater som har beslutat att undanta enskilda vattentäkter enligt artikel 3.2 b i detta direktiv ska 
tillämpa dessa frekvenser enbart på vattenförsörjningsområden som distribuerar mellan 10 och 100 m3 per 
dag. 

DEL C 

Riskbedömning 

1.  Medlemsstaterna får ge möjlighet att avvika från kraven på parametrar och provtagningsfrekvenser i del B, om en 
riskbedömning görs i enlighet med denna del. 

2.  Den riskbedömning som avses i punkt 1 ska baseras på de allmänna principerna om riskbedömning som anges i 
förhållande till internationella standarder, exempelvis standard EN 15975-2 om ’Vattenförsörjning – Säkerhet – 
Riktlinjer för risk- och krishantering’. 

3.  När riskbedömningen görs ska man beakta resultaten från de övervakningsprogram som fastställts genom artikel 7.1 
andra stycket och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (*) för vattenförekomster som 
identifierats i enlighet med artikel 7.1 som ger mer än 100 m3 per dag i genomsnitt, i enlighet med bilaga V till det 
direktivet. 

4.  Med resultaten från riskbedömningen som underlag ska förteckningen i punkt 2 i del B utvidgas och/eller 
provtagningsfrekvenserna i punkt 3 i del B ökas, om något av följande villkor är uppfyllt: 

a)  Förteckningen över parametrar eller frekvenser som anges i denna bilaga är inte tillräcklig för att uppfylla de krav 
som införs genom artikel 7.1. 

b)  Ytterligare kontroll behövs för att uppfylla kraven i artikel 7.6. 

c)  Det är nödvändigt för att säkerställa det som anges i punkt 1 a i del A. 

5.  Med resultaten från riskbedömningen som underlag, får förteckningen över parametrar i punkt 2 i del B och 
provtagningsfrekvenserna i punkt 3 i del B minskas, om följande villkor är uppfyllda: 

a)  Provtagningsfrekvensen för E. coli får under inga omständigheter minskas under den som fastställs i punkt 3 i 
del B. 

b)  För samtliga övriga parametrar gäller följande: 

i)  Provtagningsfrekvensen och platsen för provtagningen ska fastställas i förhållande till parameterns ursprung, 
samt koncentrationens variation och långsiktiga trend, med beaktande av artikel 6. 

ii)  För att minska en parameters lägsta provtagningsfrekvens, enligt punkt 3 i del B, måste samtliga resultat från 
prov som samlats in med regelbundna intervall under minst tre år från provtagningsplatser som är 
representativa för hela vattenförsörjningsområdet vara lägre än 60 % av parametervärdet. 

7.10.2015 L 260/11 Europeiska unionens officiella tidning SV     



iii)  För att ta bort en parameter från förteckningen över parametrar som ska kontrolleras, enligt punkt 2 i del B, 
måste samtliga resultat från prov som samlats in med regelbundna intervall under minst tre år från 
provtagningsplatser som är representativa för hela vattenförsörjningsområdet vara lägre än 30 % av 
parametervärdet. 

iv)  Borttagandet av en särskild parameter i punkt 2 i del B från förteckningen över parametrar som ska 
kontrolleras ska baseras på resultaten av riskbedömningen, och på resultat av kontrollen av dricksvattentäkter 
och med en försäkran att människors hälsa skyddas från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar i 
dricksvatten, i enlighet med artikel 1. 

v)  Provtagningsfrekvensen får minskas och en parameter får tas bort från förteckningen över de parametrar som 
ska kontrolleras i enlighet med punkterna ii och iii endast om riskbedömningen bekräftar att ingen faktor 
rimligtvis kan förväntas försämra dricksvattnets kvalitet. 

6.  Medlemsstaterna ska garantera att 

a)  riskbedömningarna är godkända av deras relevanta myndighet, och 

b)  att information som visar att en riskbedömning har gjorts tillsammans med en sammanfattning av resultaten finns 
tillgänglig. 

DEL D 

Provtagningsmetoder och provtagningsplatser 

1.  Provtagningsplatser ska fastställas så att de punkter där parametervärdena ska iakttas enligt artikel 6.1 garanteras. När 
det rör sig om ett distributionsnätverk får en medlemsstat ta prover inom vattenförsörjningsområdet eller vid 
vattenberedningen i fråga om vissa parametrar om det kan visas att det inte sker någon negativ förändring av det 
uppmätta värdet av de berörda parametrarna. Antalet prov ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum. 

2.  Provtagning vid den punkt där värdena ska iakttas ska uppfylla följande krav: 

a)  Provtagning för att fastställa iakttagande av vissa kemiska parametrar (framför allt koppar, bly och nickel) ska ske 
vid hushållskranar utan föregående spolning. Ett prov på en liter ska tas vid en slumpmässig tidpunkt under 
dagen. Som ett alternativ får medlemsstaterna tillämpa provtagning av vatten som varit stillastående under en 
bestämd tid som bättre motsvarar deras nationella situation under förutsättning att detta, på vattenförsörjningsom
rådesnivå, inte leder till färre fall av bristande iakttagande än provet taget under en slumpmässig tid på dagen. 

b)  Provtagning av mikrobiologiska parametrar vid den punkt där värdena ska iakttas ska ske och hanteras i enlighet 
med EN ISO 19458, provtagningssyfte B. 

3.  Provtagning i distributionsanläggning, med undantag för hushållskranar, ska ske ska i enlighet med ISO 5667-5. 
I fråga om mikrobiologiska parametrar ska provtagning i distributionsnätverket ske och hanteras i enlighet med 
EN ISO 19458, provtagningssyfte A.  

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).”  
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BILAGA II 

Bilaga III till direktiv 98/83/EG ska ändras på följande sätt:  

1. Det inledande stycket ska ersättas med följande: 

”Medlemsstaterna ska se till att de analysmetoder som används för kontroll och för att visa iakttagande av detta 
direktiv är validerade och dokumenterade i enlighet med EN ISO/IEC 17025, eller annan motsvarande internationellt 
accepterad standard. Medlemsstaterna ska se till att laboratorier eller parter som kontrakteras av laboratorier 
tillämpar kvalitetsstyrningssystem i enlighet med EN ISO/IEC 17025 eller annan motsvarande internationellt 
accepterad standard. 

Om det inte finns någon analysmetod som uppfyller minimikraven på metodkriterier i del B, ska medlemsstaterna se 
till att kontroll sker med hjälp av bästa tillgängliga teknik som inte medför orimliga kostnader.”  

2. Punkt 1 ska ändras på följande sätt: 

a)  Rubriken till punkt 1 ska ersättas med följande: 

”DEL A 

Mikrobiologiska parametrar för vilka analysmetoder anges” 

b)  Tredje till nionde stycket, även anmärkning 1, ska ersättas med följande: 

”Metoderna för mikrobiologiska parametrar är följande: 

a)  Escherichia coli (E. coli) och koliforma bakterier (EN ISO 9308-1 eller EN ISO 9308-2). 

b)  Enterokocker (EN ISO 7899-2). 

c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266). 

d)  Bestämning av odlingsbara mikroorganismer – antal mikroorganismer vid 22 °C (EN ISO 6222). 

e)  Bestämning av odlingsbara mikroorganismer – antal mikroorganismer vid 36 °C (EN ISO 6222). 

f)  Clostridium perfringens (inbegripet sporer) (EN ISO 14189).”  

3. Punkt 2 ska ändras på följande sätt: 

a)  Rubriken till punkt 2 ska ersättas med följande: 

”DEL B 

Kemiska parametrar och indikatorparametrar för vilka metodkriterier anges” 

b)  Punkt 2.1 ska ersättas med följande:  

”1. Kemiska parametrar och indikatorparametrar 

I fråga om de parametrar som anges i tabell 1, innebär de angivna kraven på metodkriterier att den 
analysmetod som används åtminstone ska kunna mäta koncentrationer som är lika med parametervärdet med 
en kvantifieringsgräns, enligt definitionen i artikel 2.2 i kommissionens direktiv 2009/90/EG (*), på 30 % eller 
mindre av det relevanta parametervärdet och en mätosäkerhet enligt specifikationen i tabell 1. Resultatet ska 
uttryckas med minst samma antal signifikanta siffror som för det parametervärde som avses i delarna B och C 
i bilaga i bilaga I. 

Till och med den 31 december 2019 får medlemsstater tillåta användning av ’riktighet’, ’precision’ och 
’detektionsgräns’ enligt specifikationen i tabell 2, som alternativa krav på metodkriterier till ’kvantifier
ingsgräns’ och ’mätosäkerhet’ enligt vad som sägs i första stycket och i tabell 1. 
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Den mätosäkerhet som fastställs i tabell 1 ska inte användas som ytterligare tolerans för de parametervärden 
som anges i bilaga I. 

Tabell 1 

Minimikrav på ’Mätosäkerhet’ 

Parametrar 
Mätosäkerhet 

(Se anmärkning 1) 
% av parametervärdet (förutom för pH) 

Anmärkningar 

Aluminium 25  

Ammonium 40  

Antimon 40  

Arsenik 30  

Bens(a)pyren 50 Se anmärkning 5 

Bensen 40  

Bor 25  

Bromat 40  

Kadmium 25  

Klorid 15  

Krom 30  

Konduktivitet 20  

Koppar 25  

Cyanid 30 Se anmärkning 6 

1,2-dikloretan 40  

Fluorid 20  

Vätejonkoncentration pH (uttryckt som 
pH-enheter) 

0,2 Se anmärkning 7 

Järn 30  

Bly 25  

Mangan 30  

Kvicksilver 30  

Nickel 25  

Nitrat 15  

Nitrit 20  

Oxiderbarhet 50 Se anmärkning 8 

Pesticider 30 Se anmärkning 9 
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Parametrar 
Mätosäkerhet 

(Se anmärkning 1) 
% av parametervärdet (förutom för pH) 

Anmärkningar 

Polycykliska aromatiska kolväten 50 Se anmärkning 10 

Selen 40  

Natrium 15  

Sulfat 15  

Tetrakloreten 30 Se anmärkning 11 

Trikloreten 40 Se anmärkning 11 

Trihalometaner – totalt 40 Se anmärkning 10 

Totalt organiskt kol (TOC) 30 Se anmärkning 12 

Turbiditet 30 Se anmärkning 13 

Akrylamid, epiklorhydrin och vinylklorid ska kontrolleras genom produktspecifikation.  

Tabell 2 

Minimikrav på ’Riktighet’, ’Precision’ och ’Detektionsgräns’ – får användas fram till och med den 
31 december 2019 

Parametrar 

Riktighet 
(Se anmärkning 2) 
% av parametervär

det (förutom för pH) 

Precision 
(Se anmärkning 3) 
% av parametervär

det (förutom för pH) 

Detektionsgräns 
(Se anmärkning 4) 
% av parametervär

det (förutom för pH) 

Anmärkningar 

Aluminium 10 10 10  

Ammonium 10 10 10  

Antimon 25 25 25  

Arsenik 10 10 10  

Bens(a)pyren 25 25 25  

Bensen 25 25 25  

Bor 10 10 10  

Bromat 25 25 25  

Kadmium 10 10 10  

Klorid 10 10 10  

Krom 10 10 10  

Konduktivitet 10 10 10  
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Parametrar 

Riktighet 
(Se anmärkning 2) 
% av parametervär

det (förutom för pH) 

Precision 
(Se anmärkning 3) 
% av parametervär

det (förutom för pH) 

Detektionsgräns 
(Se anmärkning 4) 
% av parametervär

det (förutom för pH) 

Anmärkningar 

Koppar 10 10 10  

Cyanid 10 10 10 Se anmärk
ning 6 

1,2-dikloretan 25 25 10  

Fluorid 10 10 10  

Vätejonkoncentration pH 
(uttryckt som pH-enheter) 

0,2 0,2  Se anmärk
ning 7 

Järn 10 10 10  

Bly 10 10 10  

Mangan 10 10 10  

Kvicksilver 20 10 20  

Nickel 10 10 10  

Nitrat 10 10 10  

Nitrit 10 10 10  

Oxiderbarhet 25 25 10 Se anmärk
ning 8 

Pesticider 25 25 25 Se anmärk
ning 9 

Polycykliska aromatiska kol
väten 

25 25 25 Se anmärk
ning 10 

Selen 10 10 10  

Natrium 10 10 10  

Sulfat 10 10 10  

Tetrakloreten 25 25 10 Se anmärk
ning 11 

Trikloreten 25 25 10 Se anmärk
ning 11 

Trihalometaner – totalt 25 25 10 Se anmärk
ning 10 

Turbiditet 25 25 25  

Akrylamid, epiklorhydrin och vinylklorid ska kontrolleras genom produktspecifikation.    

(*) Kommissionens direktiv 2009/90/EG av den 31 juli 2009 om bestämmelser, i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG, om tekniska specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och övervakning av 
vattenstatus (EUT L 201, 1.8.2009, s. 36).” 
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c)  Punkt 2.2 ska ersättas med följande:  

”2. Anmärkningar till tabell 1 och 2 

Anmärkning 1 Mätosäkerhet är en icke-negativ parameter som karakteriserar spridningen av de storhetsvär
den som tilldelas en mätstorhet på grundval av den information som används. Metodkrite
riet för mätosäkerhet (k = 2) är procentandelen av det parametervärde som anges i tabellen 
eller bättre. Mätosäkerheten ska uppskattas på parametervärdenivå, om inte annat anges. 

Anmärkning 2 Riktighet är det systematiska felet, dvs. skillnaden mellan medelvärdet av ett stort antal upp
repade mätningar och det sanna värdet. Ytterligare definitioner anges i ISO 5725. 

Anmärkning 3 Precision är ett mått på det tillfälliga felet och uttrycks vanligen som standardavvikelsen 
(inom och mellan mätomgångar) av resultatens spridning runt medelvärdet. Godtagbar pre
cision är två gånger den relativa standardavvikelsen. Detta uttryck definieras ytterligare i 
ISO 5725. 

Anmärkning 4 Detektionsgräns är antingen 

—  tre gånger standardavvikelsen inom en mätomgång av ett naturligt prov innehållande en 
låg koncentration av parametern eller 

—  fem gånger standardavvikelsen inom en mätomgång av ett blindprov. 

Anmärkning 5 Om värdet på mätosäkerheten inte kan mätas, bör bästa möjliga teknik väljas (upp till 
60 %). 

Anmärkning 6 Denna metod bestämmer total cyanid i samtliga former. 

Anmärkning 7 Värden för riktighet, precision och mätosäkerhet uttrycks i pH-enheter. 

Anmärkning 8 Referensmetod EN ISO 8467 

Anmärkning 9 Metodkriterierna för enskilda pesticider anges som indikation. Värden för mätosäkerhet så 
låga som 30 % kan uppnås för flera pesticider, högre värden upp till 80 % får tillåtas för ett 
antal pesticider. 

Anmärkning 10 Metodkriterierna gäller för de enskilda ämnen som anges med 25 % av parametervärdet i 
del B i bilaga I. 

Anmärkning 11 Metodkriterierna gäller för de enskilda ämnen som anges med 50 % av parametervärdet i 
del B i bilaga I. 

Anmärkning 12 Mätosäkerheten bör bestämmas på nivån 3 mg/l av totalt organiskt kol (TOC). Riktlinjerna 
CEN 1484 för bestämning av TOC och löst organiskt kol (DOC) ska användas. 

Anmärkning 13 Mätosäkerheten bör bestämmas på nivån 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) i enlighet 
med EN ISO 7027.”   

4. Punkt 3 ska utgå  
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 1 Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorians föreslås ett nytt bemyndigande i livsmedelslagen 
(2006:804) i syfte att kunna genomföra kommissionens direktiv (EU) 
2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till 
rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Det nya 
bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den 
som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att underställa 
faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram kontrollmyndighetens 
prövning.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den XXX. 
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen 
(2006:804) 

Härigenom föreskrivs att 19 § livsmedelslagen (2006:804) ska ha 
följande lydelse.  

 
19 § 

  
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om  
1. hur offentlig kontroll skall 

bedrivas, 
1. hur offentlig kontroll ska 

bedrivas, 
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som 

anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan 
samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket, 

3. skyldighet för en 
livsmedelsföretagare att utöva en 
efter verksamhetens art lämpad 
egenkontroll av verksamheten, och 

 
 
 
 
 
 
 
4. uppgiftsskyldighet för den 

som lämnar djur till slakt. 

3. skyldighet för en 
livsmedelsföretagare att utöva en 
efter verksamhetens art lämpad 
egenkontroll av verksamheten,  

4. skyldighet för den som 
producerar eller tillhandahåller 
dricksvatten att underställa 
faroanalyser och förslag till 
egenkontrollprogram 
kontrollmyndighetens prövning, 
och  

5. uppgiftsskyldighet för den 
som lämnar djur till slakt. 

                       
Denna lag träder i kraft den XXX.  
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 3 Bakgrund 

Det ställs krav på dricksvatten i rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet). 
Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 
innehåller ändringar av bilaga II och bilaga II till dricksvattendirektivet 
(ändringsdirektivet). Ändringsdirektivet ska börja tillämpas den 
27 oktober 2017. Livsmedelsverket har i en skrivelse till Närings-
departementet den 27 september 2016 uppmärksammat Näringsdeparte-
mentet på att det kan finnas ett behov av lagändringar till följd av 
ändringsdirektivet (N2016/06027/RS). 

4 Reglering av dricksvatten 

Dricksvattendirektivet 

Dricksvatten är i stor utsträckning reglerat genom EU-bestämmelser. 
Dricksvattendirektivet anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för 
vatten avsett att användas som dricksvatten. För att garantera att 
dricksvatten är säkert för människor fastställs i direktivet ett antal 
minimikvalitetskrav för vatten.  

Dricksvattendirektivet ålägger medlemsstaterna att se till att 
dricksvattnet är hälsosamt och rent på så sätt att det inte innehåller 
ämnen som utgör en fara för människors hälsa samt uppfyller de 
parametervärden som medlemsstaterna ska fastställa (artiklarna 1, 4 och 
5). Kraven för dricksvatten som tillhandahålls från ett distributionsnät i 
en lokal eller anläggning ska normalt iakttas vid den punkt där vattnet 
tappas ur de kranar som normalt används för dricksvatten (artikel 6). 
Medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att 
säkerställa att regelbundna kontroller av dricksvattnets kvalitet utförs i 
syfte att kontrollera att det vatten som är tillgängligt för brukarna 
uppfyller kraven i direktivet. För att fullgöra dessa skyldigheter ska de 
behöriga myndigheterna upprätta lämpliga kontrollprogram för allt 
dricksvatten. I bilaga I fastställs vilka parametrar som ska analyseras och 
minimivärden för dessa parametrar, i bilaga II fastställs minimikrav för 
kontrollprogram och i bilaga III anges specifikationer för analysmetoder 
för olika parametrar. Bilaga II till direktivet medger en viss grad av 
flexibilitet vid kontrollen av dricksvattnet genom att det under vissa 
omständigheter tillåter en mindre frekvent provtagning än vad som 
generellt föreskrivs i bilagan.  

EU:s livsmedelslagstiftning 

Dricksvatten betraktas i rättsligt hänseende som ett livsmedel.  
Livsmedel definieras i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 

nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftningen, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet (EU:s livsmedelslag). Enligt definitionen är vatten ett 
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livsmedel fr.o.m. den punkt där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i EU:s 
dricksvattendirektiv, dvs. vid tappkranen. I den svenska livsmedelslag-
stiftningen jämställs vatten med livsmedel i stadierna före tappkranen.  

I EU:s livsmedelslag slås det fast att livsmedelsföretagare på alla 
stadier i produktions- bearbetnings- och distributionskedjan ska se till att 
livsmedel uppfyller de krav som är tillämpliga för deras verksamhet och 
ska kontrollera att dessa krav uppfylls. Medlemsstaterna ska övervaka 
och kontrollera att livsmedelsföretagare uppfyller de relevanta kraven i 
livsmedelslagstiftningen.  

I en av de anknytande s.k. hygienförordningarna, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 
livsmedelshygien, anges att livsmedelsföretagare ska se till att alla de led 
i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som 
de ansvarar för uppfyller de relevanta hygienkraven. Livsmedels-
företagare ska följa de allmänna hygienreglerna och upprätta lämpliga 
kontrollplaner som bygger på de s.k. HACCP-principerna (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) om faroanalys och kritiska styr-
punkter.  

Den grundläggande EU-förordningen för livsmedelskontroll är 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmel-
serna om djurhälsa och djurskydd (EU:s kontrollförordning). Den 
reglerar medlemsstaternas offentliga kontroll av bl.a. att livsmedels-
företagare följer de regler som gemenskapen fastställt beträffande livs-
medel.  

Svensk rätt 

Sverige har genomfört dricksvattendirektivet genom livsmedelslagen 
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och Livsmedelsverkets 
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, de s.k. dricksvattenföre-
skrifterna.  

I livsmedelslagen jämställs vatten med livsmedel från den punkt där 
vattnet tas in i vattenverket som råvatten till den punkt där värdena ska 
iakttas enligt dricksvattendirektivet, dvs. i stadierna innan tappkranen. 
Livsmedelslagen är en s.k. ramlag och innehåller därför huvudsakligen 
bemyndiganden. Därutöver finns bl.a. bestämmelser om myndigheters 
befogenheter och om straffsanktioner.  

5 Kontrollen av dricksvatten 

Allmänt om livsmedelskontrollen 

Alla livsmedelsföretagare är skyldiga att kontrollera att den egna 
verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens krav på hygien och 
redlighet. I denna s.k. egenkontroll ska det finnas rutiner och dokumen-
tation som hjälper verksamhetsutövaren att ha kontroll över de risker och 
faror som finns i verksamheten. Dessa kan bestå av bl.a. allmänna 
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 hygienrutiner, HACCP-baserade förfaranden som faroanalys, 
upprättande av egenkontrollprogram och i dricksvattensammanhang 
undersökning av dricksvatten. I undersökningen av dricksvatten ingår 
både provtagning och analys, men även bedömning eller värdering av 
resultatet.  

Vid den offentliga kontrollen undersöks olika områden, bl.a. företagens 
rutiner för god hygienpraxis, HACCP och andra kontrollrutiner 
företagaren tillämpar. Vidare granskas relevant dokumentation såsom 
resultat från egenkontrollen. Den offentliga kontrollen baseras på hur 
stora riskerna i verksamheten är. Vid den bedömningen tas hänsyn till 
företagets egenkontroll.  

Dricksvattenkontrollen  

Verksamhetsutövaren, dvs. den som producerar eller tillhandahåller 
dricksvatten, är således skyldig att inom ramen för sin egenkontroll 
undersöka om dricksvattnet uppfyller gräns- och parametervärden i 
dricksvattenföreskrifterna. Enligt dricksvattenföreskrifterna ska verksam-
hetsutövaren i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla detta 
inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden 
grundade på HACCP-principerna.  

HACCP-systemet avser förebyggande åtgärder snarare än kontroll av 
slutprodukter. Systemet består av sju principer. I den första principen 
beskrivs den s.k. faroanalysen, som innebär att identifiera de faror som 
måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. 
I denna analys ingår att göra en riskbedömning av farorna. 

 Enligt Livsmedelsverkets vägledning för dricksvatten är all dricks-
vattenverksamhet till sin karaktär farofylld och kan innebära hälsorisker. 
Livsmedelsverket rekommenderar därför alla producenter och tillhanda-
hållare av dricksvatten att göra en faroanalys.  

Som konstaterats i avsnitt 4 medger bilaga II till dricksvattendirektivet 
en viss flexibilitet vid kontrollen av dricksvattnet. Av Livsmedelsverkets 
föreskrifter framgår sålunda att verksamhetsutövarens undersökning av 
dricksvattnet ska avse minst de parametrar som anges i en bilaga till 
föreskrifterna både vad gäller s.k. normal undersökning och s.k. utvidgad 
undersökning om kontrollmyndigheten inte beslutar annat.  

Den normala undersökningen ska, bortsett från vad som gäller för den 
nationella regleringen av provtagning på utgående dricksvatten, ge 
regelbunden information om dricksvattnets normala hälsomässiga, 
tekniska och estetiska kvalitet. Den undersökningen omfattar relativt få 
parametrar som undersöks med relativt hög frekvens. Det är inte tillåtet 
att ta bort parametrar från den normala undersökningen. Däremot kan 
kontrollmyndigheten besluta att minska provtagnings- och analysfrek-
vensen om de värden som uppmätts vid provtagning under en period på 
minst två på varandra följande år är konstanta och klart bättre än de 
fastställda gränsvärdena och om en försämring av vattenkvaliteten 
bedöms som osannolik.  

Syftet med en utvidgad undersökning är att kontrollera att samtliga 
kvalitetskrav är uppfyllda. Det är inte tillåtet att minska frekvensen av 
utvidgad undersökning. Kontrollmyndigheten kan dock, för enskilda 
parametrar, medge undantag från kravet på att utföra utvidgad 
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undersökning för en särskilt angiven tidsperiod. En förutsättning för detta 
är att kontrollmyndigheten bedömer att parametern sannolikt inte 
kommer att förekomma i en täkt i halter som skulle kunna innebära en 
risk för att det uppstår avvikelser från de relevanta gränsvärdena.  

För att säkerställa att vattnet uppfyller kraven ska verksamhetsutövaren 
upprätta ett förslag till program för regelbundna undersökningar med 
provtagningspunkter och frekvenser för normal och utvidgad 
undersökning. Kontrollmyndigheten ska fastställa undersöknings-
programmen. I samband med detta fastställs också provtagningspunkter 
och undersökningsfrekvenser. Kontrollmyndigheten kan då besluta om 
undantag från de regelbundna undersökningarnas omfattning eller frek-
vens.  

Verksamhetsutövaren är skyldig att omedelbart informera 
konsumenterna när han eller hon bedömer att det av hälsomässiga skäl 
inte går att använda dricksvattnet som vanligt och ge dem de råd som är 
nödvändiga. Verksamhetsutövaren är även skyldig att hålla tillräckliga 
och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för kon-
sumenterna.  

Kommunerna är kontrollmyndighet för anläggningar för dricks-
vattenförsörjning. Livsmedelsverket kontrollerar dock en del av de 
dricksvattenanläggningar som producerar dricksvatten till vissa livs-
medelsanläggningar, där Livsmedelsverket även har ansvaret för kon-
trollen av livsmedelsanläggningen. Inom Försvarsmakten är General-
läkaren behörig myndighet att utöva offentlig kontroll då det gäller till 
exempel vattenverk och distributionsanläggningar för dricksvatten inom 
försvarets område.  

6 Ändringsdirektivet  

Ändringsdirektivet innebär bl.a. att bilaga II i dricksvattendirektivet 
ersätts av en helt ny bilaga. Även den nya bilagan innehåller en möjlighet 
för medlemsstaterna att medge att det vid kontrollen görs avsteg från de 
krav som ställs upp i bilagan på vilka parametrar som ska kontrolleras 
och de frekvenser med vilka dessa undersöks.  

En förutsättning för att sådana avsteg ska få göras är till skillnad från 
vad som gäller i dag att det görs en riskbedömning i enlighet med vad 
som föreskrivs i bilagan (Bilaga II, del C, 1). Riskbedömningen ska 
baseras på de allmänna principerna om riskbedömning som anges i för-
hållande till internationella standarder, exempelvis standard EN 15975-2 
om ”Vattenförsörjning – Säkerhet – Riktlinjer för risk- och krishantering”.  

När riskbedömningen görs ska även resultaten från de övervaknings-
program som fastställts genom artikel 7.1 andra stycket och artikel 8 i 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 
2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för vatten-
politikens område beaktas för vattenförekomster som ger mer än 100 m3 
per dag i genomsnitt.  

Medlemsstaterna ska garantera att riskbedömningarna är godkända av 
deras relevanta myndighet och att information om att en riskbedömning 
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 har gjorts och en sammanfattning av resultaten finns tillgänglig för all-
mänheten.  

Ändringen av dricksvattendirektivet innebär att det blir tydligare vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att undantag från de 
parametrar och provtagningsfrekvenser som fastställs i direktivet ska 
kunna göras (se bilaga II, del C, punkterna 4–5). Den nya möjligheten till 
flexibilitet kan dock till skillnad från dagens reglering även innebära att 
en riskbedömning kan leda till att det krävs ytterligare undersökningar i 
form av fler parametrar eller högre provtagningsfrekvens. Redan i dag 
finns dock krav på att dricksvattnet inte får innehålla mikroorganismer, 
parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en 
fara för människors hälsa. Det finns vidare krav på att göra under-
sökningar av andra ämnen och mikroorganismer än de som anges i 
bilaga 2 till dricksvattenföreskrifterna om det finns anledning att miss-
tänka att de kan utgöra en fara för människors hälsa. Ändringen innebär 
bl.a. att det skapas en tydligare koppling till faroanalysen och att det reg-
leras tydligare när undersökningarna behöver göras.  

 Möjligheten att avvika gäller både antalet parametrar och frekvenserna 
med vilka dessa undersöks. Möjligheten att minska frekvensen stramas 
upp jämfört med dagens reglering. Resultaten ska bl.a. vara lägre än 
60 procent av parametervärdet under minst tre år. Dock kommer möjlig-
heten att minska frekvensen, till skillnad från dagens reglering, att 
omfatta både grupp A-parametrar (motsvaras av normal undersökning) 
och grupp B-parametrar (motsvaras av utvidgad undersökning) i direk-
tivet. Den nya möjligheten att ta bort parametrar gäller till skillnad från 
idag både grupp A-parametrar och B-parametrar, men möjligheten att 
göra undantag stramas upp genom att det blir tydligare reglerat vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att undantag ska få göras.  

7 Ett nytt normgivningsbemyndigande 

Promemorians förslag: Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer ska ges rätt att meddela föreskrifter om 
skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att 
underställa faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram 
kontrollmyndighetens prövning.  
Promemorians bedömning: Verksamhetsutövaren bör ansvara för att 
hålla information om faroanalysen tillgänglig. 

 

Skälen för promemorians förslag och bedömning: Som framgår av 
avsnitt 6 innebär ändringarna i dricksvattendirektivet att det även i 
fortsättningen är möjligt att vid dricksvattenkontrollen avvika från de 
parametrar och frekvenser som fastställs i direktivet. Detta förutsätter till 
skillnad från vad som gäller idag att det utförs en riskbedömning som 
kan ligga till grund för egenkontrollprogrammet. Riskbedömningen ska 
dessutom godkännas av kontrollmyndigheten.  

Enligt den nuvarande dricksvattenregleringen ansvarar verksamhets-
utövaren för undersökningarna av dricksvatten. Hur provtagningen och 



  

  

 

10 

analysen av dricksvattenkvaliten ska ske regleras genom egenkontroll-
programmet. Förutsättningarna för att producera och tillhandahålla 
dricksvatten av god kvalitet skiljer sig kraftigt från plats till plats, exem-
pelvis beroende på råvattnets kvalitet och ledningsnätets status. För att få 
till stånd en så effektiv och ändamålsenlig kontroll som möjligt, är det 
viktigt att egenkontrollprogrammen är anpassade till riskerna i det 
enskilda fallet och att resurserna allokeras till de mest relevanta riskerna. 
Det är även angeläget att verksamhetsutövaren inte belastas med att göra 
undersökningar som inte är relevanta med hänsyn till riskerna i det 
enskilda fallet. Den flexibilitet som direktivet medger måste därför kunna 
utnyttjas fullt ut när egenkontrollprogrammen tas fram. 

Det svenska systemet där verksamhetsutövaren upprättar ett förslag till 
egenkontrollprogram och ansvarar för den faktiska undersökningen har 
hittills fungerat väl, bl.a. beroende på att verksamhetsutövaren har bättre 
kännedom om vattenverket och dricksvattnet än kontrollmyndigheten. 
Det saknas därför anledning att nu överväga en annan ordning. Den 
riskbedömning som ska ligga till grund för egenkontrollprogrammet bör 
därför utföras av verksamhetsutövarna. Riskbedömningen ska således 
utgöra ett underlag för dennes förslag till egenkontrollprogram.  

För det stora flertalet verksamhetsutövare innebär detta i praktiken inte 
att de får en ny uppgift. Redan idag måste verksamhetsutövarna se till att 
det finns förfaranden för kontroll av de risker och faror som finns i 
verksamheten. Dessa kan t.ex. vara HACCP-baserade förfaranden i form 
av en faroanalys, som innehåller en riskbedömning. 

Ett nytt normgivningsbemyndigande  

I 19 § 3 livsmedelslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens 
art lämpad egenkontroll av verksamheten. Med stöd av den bestäm-
melsen har regeringen i 31 § 2 livsmedelsförordningen bemyndigat 
Livsmedelsverket att meddela sådana föreskrifter. Livsmedelsverket har 
med stöd av bemyndigandet i livsmedelsförordningen bl.a. meddelat 
föreskrifter om skyldighet för verksamhetsutövare att upprätta förslag till 
egenkontrollprogram och att utföra undersökningar av dricksvattnet. 
Vidare har verket meddelat föreskrifter om att undersökningarna ska 
omfatta minst de parametrar som anges för normal och utvidgad under-
sökning, för det fall kontrollmyndigheten inte beslutar annat. Verksam-
hetsutövarens riskbedömning är en del av dennes egenkontroll. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan därför med 
stöd av bemyndigandet i 19 § 3 även meddela föreskrifter om skyldighet 
för verksamhetsutövaren att göra en riskbedömning. 

För att det ska bli tydligt att riskbedömningen ska godkännas av kontroll-
myndigheten bör det införas en ny punkt i 19 § som ger regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter 
om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten 
att se till att riskbedömningen blir godkänd.  

I ändringsdirektivet används uttrycket riskbedömning. Enligt direktivet 
ska en riskbedömning baseras på allmänna principer i internationella 
standarder, exempelvis standard EN 15975-2 om ”Vattenförsörjning – 
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 Säkerhet – Riktlinjer för risk- och krishantering”. En faroanalys innehåller 
samma moment som en riskbedömning enligt standarden. Uttrycket 
riskbedömning definieras visserligen i artikel 3.11 EU:s livsmedelslag, 
som ett vetenskapligt baserat förfarande som består av fyra steg. Innehåll 
och utförande av en riskbedömning enligt standarden och en faroanalys 
innehåller dock fler steg än det vetenskapliga förförandet. Med hänsyn 
till att uttrycket riskbedömning inte används enhetligt i EU-lagstiftningen 
och att uttrycket faroanalys redan är inarbetat i dricksvattenföreskrifterna 
och för verksamhetsutövarna bör uttrycket faroanalys i detta fall 
användas i lagtexten.  

Det nya bemyndigandet bör också avse en rätt att meddela föreskrifter 
om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten 
att underställa det på faroanalysen baserade förslaget till egenkontroll-
program kontrollmyndighetens prövning.  

Kontrollmyndighetens godkännande  

I 19 § 1 livsmedelslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur 
offentlig kontroll ska bedrivas. Med stöd av den bestämmelsen har 
regeringen genom 30 § livsmedelsförordningen bemyndigat livsmedels-
verket att meddela sådana föreskrifter. Livsmedelsverket har med stöd av 
bemyndigandet bl.a. meddelat föreskrifter om att kontrollmyndigheten 
ska fastställa eller fatta andra beslut om verksamhetsutövarens egen-
kontrollprogram. Med stöd av bemyndigandet kan föreskrifter meddelas 
om att kontrollmyndigheten ska godkänna de faroanalyser som ligger till 
grund för egenkontrollprogrammen. 

Information om riskbedömningen  

För att få utnyttja direktivets möjlighet till flexibilitet krävs att infor-
mation som visar att en riskbedömning har gjorts och en sammanfattning 
av resultaten ska finnas tillgänglig.  

Enligt dricksvattenföreskrifterna är verksamhetsutövaren skyldig att 
hålla tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet 
tillgängliga för konsumenterna. I praktiken sker detta oftast genom att 
vattenverket håller informationen tillgänglig på sin webbplats. Det före-
kommer också att vattenverk sätter upp information i kommunhusen. 
Enligt föreskrifterna ska den som producerarar och tillhandahåller dricks-
vatten även informera och ge konsumenter råd när åtgärder vidtas för att 
skydda människors hälsa gällande dricksvatten. Sådan information till-
handahålls endast då det finns brister i dricksvattenkvaliten och företagen 
informerar då på olika sätt; tidningar, TV, radio, viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) och på senare tid även via SMS.  

Som konstaterats ovan bör ansvaret för att utföra en faroanalys ligga på 
verksamhetsutövaren. Det är därför naturligt att denne även ansvarar för 
att hålla information om att en faroanalys har gjorts och en samman-
fattning av resultaten tillgänglig. I och med att verksamhetsutövaren har 
genomfört faroanalysen, är den denne som bäst känner till förutsätt-
ningarna för dricksvattenproduktionen och kan svara på frågor gällande 
faroanalysen.  
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I 6 § livsmedelslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som 
behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att 
tillgodose konsumentintresset. Bestämmelsen innefattar även rätt att 
meddela beslut i det enskilda fallet. Bemyndigandet inrymmer i första 
punkten en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer att meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 
förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande 
på marknaden av livsmedel.  

Med stöd av den bestämmelsen har regeringen genom 5 § 1 livs-
medelsförordningen bemyndigat Livsmedelsverket att meddela sådana 
föreskrifter om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa. 
Livsmedelsverket har med stöd av det bemyndigandet bl.a. meddelat 
föreskrifter om att den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten 
ska informera konsumenterna bl.a. om åtgärder som vidtas för att 
avhjälpa brister i dricksvattenkvaliteten samt hålla tillräckliga och 
aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvatten tillgängliga för konsu-
menterna. Med stöd av 6 § 1 kan även regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddela förskrifter om skyldighet för den 
som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att hålla information om 
faroanalysen tillgänglig.  

8 Konsekvenser 

8.1 Ett nytt system för flexibel undersökning av 
dricksvattenkvalitet  

Dricksvattendirektivet är till största delen genomfört i Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), de s.k. dricksvatten-
föreskrifterna. Genom en ändring av direktivet tas den tidigare 
möjligheten att göra undantag från de parametrar som ska undersökas 
och frekvenserna för undersökning bort. I stället införs en möjlighet för 
medlemstaterna att införa ett nytt flexibelt system för undersökning av 
dricksvattenkvalitet. Det nya systemet förutsätter att det utförs en 
riskbedömning. Medlemsstaterna ska vidare garantera att riskbedöm-
ningarna är godkända av deras relevanta myndighet och att information 
om att en riskbedömning har gjorts och en sammanfattning av resultaten 
finns tillgänglig för konsumenterna.  

I ändringsdirektivet är det inte reglerat närmare vem som ska ha 
ansvaret för utförandet av en riskbedömning och för att tillhandahålla 
information till konsumenterna. Bedömningen är att dessa uppgifter, i 
enlighet med ansvarsfördelningen i övrig livsmedelslagstiftning, bör 
ligga på verksamhetsutövaren. 
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 8.2 Vilka berörs av förslaget 

Det förslag som redovisas här innebär främst konsekvenser för de 
producenter och tillhandahållare av dricksvatten som idag omfattas av 
dricksvattenföreskrifterna. Vidare berör förslagen sådana livsmedels-
producerande företag som använder dricksvatten som inte tillhandahålls 
av någon annan. Däremot omfattas inte företag som producerar förpackat 
dricksvatten och som använder dricksvatten som inte tillhandahålls av 
någon annan av förslaget, eftersom vatten som tappas på flaskor eller 
behållare som är avsedda för försäljning inte längre regleras i dricks-
vattendirektivet (jfr skäl 8 till ändringsdirektivet). 

Förslaget kommer även att innebära konsekvenser för kontrollmyndig-
heterna, eftersom nya undersökningskrav införs. Detta avser främst de 
kommunala nämnder som utövar kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, 
men även Livsmedelsverket och generalläkaren är behöriga att utöva 
offentlig kontroll över vissa dricksvattenanläggningar.  

Livsmedelsverket och länsstyrelserna har i det centrala respektive regio-
nala samordningsansvaret, ansvar att lämna stöd, råd och vägledning till 
kontrollmyndigheterna. 

De blivande reglerna kan även komma att innebära visst arbete för 
andra myndigheter, främst Havs- och vattenmyndigheten och Statens geo-
logiska undersökningar.  

8.3 Konsekvenser för verksamhetsutövare 

Kostnader för undersökning 

Dricksvattendirektivet innehåller krav på undersökning av parametrar 
som det i många fall inte är nödvändigt att undersöka för att uppfylla 
kravet på att vattnet ska vara hälsosamt och rent. I dag finns därför en 
flexibilitet i dricksvattenföreskrifterna som gör det möjligt att avvika från 
kraven på parametrar som ska undersökas och hur ofta de minst ska 
undersökas (undersökningsfrekvens) om vissa kriterier är uppfyllda. 
Genom ändringen av dricksvattendirektivet har denna möjlighet att min-
ska kostnaderna för undersökning tagits bort. Medlemsstaterna ges i 
stället möjlighet att införa ett system som gör det möjligt att efter en risk-
bedömning avvika från fastställda krav på parametrar och frekvenser i 
direktivet. På så sätt kan egenkontrollprogrammen anpassas till riskerna i 
det enskilda fallet.  

Den nya möjligheten till flexibilitet kan, till skillnad från dagens 
reglering, innebära att en riskbedömning leder till att det krävs ytterligare 
undersökningar i form av fler parametrar eller högre frekvenser. En regel 
om att undersökningar av andra ämnen och mikroorganismer ska utföras 
om det finns anledning att misstänka att de kan förekomma i sådana 
halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa finns dock även i dag. 
Möjligheterna att göra undantag har skärpts i förhållande till dagens 
regler. Totalt sett har möjligheterna att göra undantag emellertid blivit 
större, eftersom möjligheten att minska frekvensen omfattar både grupp 
A-parametrar (normal undersökning) och grupp B-parametrar (utvidgad 
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undersökning) och eftersom möjligheten att ta bort parametrar gäller 
både grupp A-parametrar och grupp B-parametrar.  

Om inte det nya systemet införs ska egenkontrollprogrammen utformas 
utifrån de fastställa parametrarna och frekvenserna. Verksamhetsut-
övarna kommer då att få utföra och betala samtliga analyser som ska 
göras enligt direktivets bestämmelser, trots att det i flera fall skulle vara 
möjligt att göra undantag från kraven på parametrar och frekvenser. Det 
kan innebära att verksamhetsutövarna får administrativa bördor och 
kostnader för undersökningar som det egentligen inte finns skäl att lägga 
på dem för att uppfylla kravet på att vattnet ska vara hälsosamt och rent.  

Eftersom dricksvattenanläggningarna skiljer sig mycket från varandra, 
är det svårt att närmare beräkna vad de kostnadsmässiga konsekvenserna 
kan bli för egenkontrollprogrammen. Förutsättningarna för att producera 
och tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet skiljer sig kraftigt från 
plats till plats, exempelvis beroende på råvattnets kvalitet och lednings-
nätets status. Kostnaderna för egenkontrollprogrammen ökar även ju 
större dricksvattenanläggningen är. Spannet på dricksvattenanlägg-
ningarnas storlek är från mindre än 10 kubikmeter per dygn till över 
200 000 kubikmeter per dygn. Relativt sett är kostnaderna för egen-
kontrollprogrammen dock mer betungande för en liten anläggning. För 
att i viss mån ändå kunna relatera de kostnadsmässiga konsekvenserna av 
att ett flexibelt system för undersökningar införs kan följande exempel ge 
viss ledning.  

 
Cirkapriset för normal undersökning hos användare 1 100 kr 

Cirkapriset för utvidgad undersökning hos användare 
exklusive radon och totalalfa- och betaaktivitet 

7 200 kr 
 

Cirkapris för utvidgad undersökning exklusive 
bekämpningsmedel 

4 700 kr 
 

Priserna är exklusive moms 
 

 
En liten dricksvattenanaläggning som producerar mellan >10 - ≤100 

kubikmeter/dygn (motsvarar >50 – ≤500 personer) ska göra fyra 
normalundersökningar per år och en utvidgad undersökning vartannat år.  
Kostnaden för detta (räknat på en två-årsperiod och utslaget per år) blir 
då 8 000 kronor. 

En större dricksvattenanläggning som producerar 5000 kubik-
meter/dygn (motsvarar 25 000 personer) ska göra 25 normal-
undersökningar och tre utvidgade undersökningar per år. Kostnaden för 
detta blir 49 100 kronor per år. 

I exemplen ovan skulle efter en riskbedömning exempelvis analys av 
bekämpningsmedel kunna tas bort ur egenkontrollprogrammet, vilket är 
en ganska vanlig situation i Sverige. Det skulle innebära en minskad 
årskostnad i exemplet med den lilla anläggningen om 1 250 kronor. 
I exemplet med den stora anläggningen skulle det innebära en minskad 
årskostnad om 7 500 kronor.  
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 I exemplet har endast undersökningar av bekämpningsmedel tagits 
bort. En riskbedömning kan även leda till att ytterligare parametrar kan 
tas bort eller att frekvensen kan minskas, vilket skulle innebära en 
ytterligare minskning av kostnaderna.  

Det nya systemet kommer att innebära möjlighet att ta bort fler 
parametrar ur egenkontrollprogrammet och en större möjlighet att 
minska frekvensen med vilka undersökningarna ska utföras jämfört med 
dagens system. Bedömningen är därför att det nya systemet kommer att 
innebära att den nuvarande flexibiliteten kan behållas och i vissa fall 
utökas. Om inte några undantag kan göras är de uppskattade analys-
kostnaderna för verksamhetsutövarna ungefär detsamma enligt dagens 
regler och enligt de kommande reglerna.  

Skyldigheten att utföra en faroanalys och underställa den 
kontrollmyndighetens prövning 

Ett krav för att få utnyttja ändringsdirektivets regler om flexibilitet är att 
det genomförs riskbedömningar. Enligt bedömningen bör detta krav 
läggas på verksamhetsutövaren, som en del av egenkontrollen. Riskbe-
dömningen ska baseras på de allmänna principerna om riskbedömning 
som anges i förhållande till internationella standarder, exempelvis 
standard EN 15975-2 om ”Vattenförsörjning – Säkerhet – Riktlinjer för 
risk- och krishantering”. En riskbedömning enligt standarden innehåller 
samma moment som en faroanalys, vilket är en del av HACCP-
principerna. I den första principen beskrivs den s.k. faroanalysen, som 
innebär att identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller 
reduceras till en acceptabel nivå. I denna analys ingår att göra en 
riskbedömning av farorna.  

Livsmedelverket rekommenderar i dag alla dricksvattenproducenter att 
göra en faroanalys. Verket har inte några heltäckande uppgifter om vilka 
bedömningar dricksvattenproducenter gör, men utifrån vad som är känt 
utför alla större dricksvattenanläggningar en riskbedömning i dag. När 
det gäller mindre anläggningar är det inte säkert att alla gör en 
riskbedömning.  

Branschorganisationen Svenskt vatten rekommenderar i dag alla sina 
medlemmar att göra mikrobiologisk barriäranalys (MBA) för att 
analysera vilken barriärhöjd som behövs i beredningen. Som ett led i 
MBA utförs en mikrobiologisk faroanalys, men inte en kemisk 
faroanalys. Svenskt vatten har vidare tagit fram ett hållbarhetsindex, 
vilket är ett verktyg för de kommunala verksamhetsutövarna att analysera 
och förbättra sin verksamhet. I delen ”Hållbara tjänster för brukare” ingår 
”hälsomässigt säkert vatten” där verksamhetsutövarna för att bli 
godkända ska ha gjort en förenklad MBA, där en mikrobiologisk faro-
analys ingår. Svenskt vatten tar in uppgifter till hållbarhetsindex via en 
enkät till sina medlemmar. Under 2016 har 141 kommuner deltagit. Av 
dessa har 42 procent gjort en mikrobiologisk faroanalys och 17 procent har 
genomfört delar av den mikrobiologiska faroanalysen. Det finns cirka 
1 900 – 2 000 kommunala vattenverk. Av dessa är cirka 500 större och 
1 500 är små – medelstora.  

Kravet på faroanalys förväntas leda till en något ökad administrativ 
börda för verksamhetsutövarna. De kostnader som uppkommer vid 
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utförandet av en faroanalys är personalkostnader. För en liten anläggning 
kan det initialt röra sig om ca två timmars arbete att utföra en faroanalys. 
För en stor anläggning kan det initialt röra sig om ca en veckas arbete. 
Faroanalysen kan vid behov behöva revideras. Den förväntade tidsåt-
gången bedöms då vara betydligt mindre.  

Kravet på att en faroanalys ska göras kommer inte innebära någon 
ändring i praktiken för de stora dricksvattenanläggningarna, eftersom de 
genomför en faroanalys redan i dag. För de mindre dricksvattenanlägg-
ningarna kan förslaget komma att innebära ökat arbete med att utföra en 
faroanalys och därmed vissa ökade kostnader. Det är dock inte något 
omfattande arbete för en mindre dricksvattenproducent att göra en 
faroanalys. Förändringen kommer därför att resultera i något ökade 
administrativa kostnader för dessa verksamhetsutövare. Eftersom verk-
samhetsutövarna i det flesta fallen kommer att kunna ta bort parametrar 
från undersökningsprogrammen efter en faroanalys, förväntas faroana-
lysen i förlängningen leda till minskade kostnader och administrativ 
börda för verksamhetsutövarna.  

Kravet på att se till att faroanalysen och förslaget till egenkontroll-
program godkänns kommer inte att innebära någon större ändring i 
praktiken för de flesta verksamhetsutövarna. Redan i dag finns ett krav 
på att verksamhetsutövarnas undersökningsprogram för dricksvatten ska 
godkännas av kontrollmyndigheten..  

Skyldigheten att hålla information tillgänglig för konsumenterna 

Enligt ändringsdirektivet är en ytterligare förutsättning för att 
medlemsstaterna ska få avvika från de inrättade kontrollprogrammen att 
information om att en riskbedömning har gjorts och en sammanfattning 
av resultaten finns tillgänglig. Bedömningen görs att verksamhets-
utövaren, som är den som genomför faroanalysen, även bör ansvara för 
att hålla information om denna tillgänglig. Redan i dag finns det krav på 
att upprätta dokumentation om bl.a. faroanalysen om det bedöms som 
nödvändigt. Dokumentationen ska vara aktuell och bevaras under lämp-
lig tid.  

Ändringsdirektivets krav på att information om att en faroanalys har 
gjorts och en sammanfattning av resultatet ska finnas tillgänglig kommer 
att innebära att verksamhetsutövare som vill minska undersökningarna av 
dricksvattnet behöver upprätta information om att en faroanalys har 
gjorts samt en sammanfattning av resultaten. I vissa fall kan denna 
information finnas i kontrollmyndighetens beslut om egenkontroll-
program. Kravet att hålla informationen tillgänglig bedöms inte utgöra 
ett omfattande merarbete för verksamhetsutövarna, men kan komma att 
innebära en något ökad administrativ börda. De förväntade administra-
tiva kostnaderna av förslaget bedöms vidare vara av mindre omfattning.  

8.4 Konsekvenser för statliga myndigheter 

Offentlig kontroll  

Livsmedelsverket är ansvarig för den offentliga kontrollen av 
dricksvatten på vissa av de livsmedelsanläggningar som har egen 
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 dricksvattenförsörjning och där Livsmedelsverket ansvarar för den offen-
tliga kontrollen av livsmedelproduktionen. Inom Försvarsmakten är 
Generalläkaren behörig myndighet att utöva offentlig kontroll då det 
gäller till exempel vattenverk och distributionsanläggningar för dricks-
vatten inom försvarets område. De föreskrifter som är tänkta att med-
delas med stöd av det nya bemyndigandet kommer att innebära ett visst 
ökat arbete för Livsmedelsverket och Generalläkaren, när det gäller 
arbetet med att besluta om verksamhetsutövarnas faroanalyser. Myndig-
heternas ökade arbete finansieras med avgifter i den del det rör arbete 
med offentlig kontroll.  

Förslaget innebär att kontrollmyndigheterna ska godkänna verksam-
hetsutövarens faroanalys i samband med att de fastställer program för 
undersökning av dricksvattnet. Att göra en bedömning av faroanalysen 
ingår redan i dagens kontroll, men med de nya reglerna blir det tydligare 
att det alltid är en obligatorisk del av myndighetens offentliga kontroll. 
För Livsmedelsverket och Generalläkaren kan förslaget därför innebära 
att den tid som går åt till kontrollen av faroanalysen kan öka något. 
Ökningen är beroende av verksamhetens storlek och art. Eventuella 
kostnadsökningar bedöms kunna täckas med en avgiftsökning.  

Övrigt arbete  

Övrigt arbete kopplat till de förändrade reglerna finansieras med anslag, 
exempelvis Livsmedelsverkets kontrollvägledande arbete i egenskap av 
central kontrollmyndighet. De nya reglerna för undersökning av dricks-
vatten kommer att kräva att Livsmedelsverket antar nya föreskrifter och 
utarbetar ändringar av vägledningen. Denna verksamhet bedöms dock 
utgöra reguljära regelmoderniseringar och faller inom myndighetens 
uppdrag. Reglerna kan även inledningsvis komma att ställa krav på ett 
utökat stöd och rådgivning från Livsmedelsverket till de lokala kontroll-
myndigheterna. Kontrollvägledning i form av stöd och råd till de lokala 
kontrollmyndigheterna bedöms vara en del av den centrala kontrollmyn-
dighetens uppgift och kostnaderna anses rymmas inom befintliga ramar.  

De kommande reglerna kan även komma att innebära visst arbete för 
andra myndigheter, främst Havs- och vattenmyndigheten och Statens 
geologiska undersökning, när det gäller den del av faroanalysen som 
beaktar övervakningsprogrammen för vatten. Det eventuellt ökade 
arbetet rör vägledning och att svara på frågor inom dessa myndigheters 
ansvarsområden. Reglering av övervakningsprogram för vatten finns 
redan i dag och innebär inget nytt i sak för dessa myndigheter. Arbetet 
för myndigheterna bedöms därför öka endast i liten utsträckning och 
endast medföra mindre kostnader. Eventuella kostnader som uppstår 
bedöms därmed kunna hanteras inom ramen för befintliga anslag.  

8.5 Konsekvenser för kommunerna  

De föreskrifter som är tänkta att meddelas med stöd av det nya 
bemyndigandet kommer att innebära ett visst ökat arbete för kommu-
nerna, när det gäller arbetet med att besluta om verksamhetsutövarnas 
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faroanalyser. Kommunernas ökade arbete finansieras med avgifter i den 
del det rör arbete med offentlig kontroll.  

Förslaget innebär att kommunerna ska godkänna verksamhetsutövarens 
faroanalys i samband med att de fastställer program för undersökning av 
dricksvattnet. Att göra en bedömning av faroanalysen ingår redan i 
dagens kontroll, men med de nya reglerna blir det tydligare att det alltid 
är en obligatorisk del av myndighetens offentliga kontroll. För vissa 
kommuner kan förslaget därför förväntas innebära att den tid som går åt 
till kontrollen av faroanalysen kan öka något. Ökningen är beroende av 
verksamhetens storlek och art. Eventuella kostnadsökningar bedöms 
kunna täckas med en avgiftsökning.  

Förslaget bedöms även kunna innebära ökade avgifter för kontrollen, 
eftersom kontrolltiden för vissa dricksvattenanläggningar kan behöva 
ökas på grund av kravet på faroanalys. Det är svårt att uppskatta omfatt-
ningen av en sådan ökning. Avgiften för olika myndigheter är olika, 
eftersom timtaxan i olika kommuner skiljer sig åt. Det är även svårt att 
uppskatta hur lång tid olika kontrollmyndigheter bedömer att kontroll-
tiden kommer att behöva ökas. I dag kan det röra sig om ca 1–8 timmars 
arbete per dricksvattenanläggning vid den första granskningen av egen-
kontrollprogrammet, beroende på anläggningens storlek. Spannet på 
dricksvattenanläggningarnas storlek kan variera från mindre än 10 kubik-
meter till över 200 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. När det gäller 
granskningen av egenkontrollprogrammet är det dessutom en kontroll 
som är en engångsföreteelse som upprepas vid behov och alltså inte en 
kontroll som utförs varje år.  

Ett bemyndigande av det slag som föreslås innebär inte en inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen (jfr 14 kap. 3 § regeringsformen).    
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 9 Författningskommentar

19 §  
Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om 
kontroll. Ändringen innebär att det införs en ny fjärde punkt, som ger 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att 
meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller 
tillhandahåller dricksvatten att underställa faroanalyser och förslag till 
egenkontrollprogram kontrollmyndighetens prövning. Bemyndigandet 
omfattar samtliga verksamhetutövare som enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter har en skyldighet att upprätta förslag till undersöknings-
program. Således omfattas även ett sådant livsmedelsproducerande 
företag som använder dricksvatten som inte tillhandahålls av någon 
annan, eftersom företaget både producerar och tillhandahåller 
dricksvatten. I första stycket görs en rent språklig ändring.  

Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 5. 











 

 
 

 

 

 
      

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│    

   

     
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Rebecka Persson 2017-04-21 KS 2017/0134 
   

 
 
   

Yttrande över promemorian Ett aktivitetskrav för 
rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.  
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Sveriges Kommuner och Landstings yttrande 
från den 7 april 2017 även ska utgöra Kalmar kommuns svar över följande 
remisser:  
1. Näringsdepartementets promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga 

vissa beslut om lov m.m. 
2. Boverkets rapport (2016:26) Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att 

överklaga enligt plan- och bygglagen 
3. Förslag till ändring i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen i Närings-

departementets promemoria Nya steg för en effektivare plan- och bygglag 
(Ds 2014:31)  

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått följande remisser från Näringsdepartetementet för 
yttrande: 
1. Näringsdepartementets promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga 

vissa beslut om lov m.m. 
2. Boverkets rapport (2016:26) Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att 

överklaga enligt plan- och bygglagen 
3. Förslag till ändring i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen i Närings-

departementets promemoria Nya steg för en effektivare plan- och bygglag 
(Ds 2014:31)  

 
Kalmar kommun väljer att lämna samma yttrade över ovanstående remisser 
som Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
 
Johan Persson   
kommunstyrelsens ordförande   
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.1 i kommunstyrelsens delegations-
ordning (beslut i brådskande fall). 
 
Bilaga: 
Sveriges Kommuner och Landstings yttrande den 7 april 2017. 





 

 
 

 

 

 
 

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 
    2017-04-06 KS 2017/0249 
   

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid Triangelteaterns 40-årsjubileum 
Triangelteatern i Kalmar fyllde i februari 40 år. Den 6 maj 2017 planeras en 
jubileumsföreställning och efterföljande jubileumsfest.  
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med jubileumsfesten.   

Beslut 
Kalmar kommun avslår ansökan då anslaget för gästfrihet 2017 är förbrukat. 
 
 
 
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 
    2017-04-06 KS 2017/0277 
   

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Gästfrihet vid Kalmardrillen 
Den 8-9 april 2017 arrangerar Kalmar Gymnastikförening Kalmardrillen, en 
tävling i drill för utövare från hela Sverige.  
 
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med tävlingarna.  
 

Beslut 
Kalmar kommun avslår ansökan då anslaget för gästfrihet 2017 är förbrukat. 
 
 
 
Johan Persson 
kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens 
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag). 







































 

 
 

 

 

 
Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A 
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  
Maria Jakobsson  2016-09-06  
0480-45 00 81 

 
 
 

BILAGA KARTA 
MARKRESERVATION DEL AV OXHAGEN 2:1 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx      │josefine.robertsson@kalmar.se   

   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-02-28 KS 2016/0025 
50088 

 
 
 
  Delegationsbeslut 
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för Boet Bostad 
AB på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 
1, Snurrom 
 

Beslut 
Markreservationen för Boet Bostad AB (org.nr: 559035-3214) på fastigheterna 
Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom förlängs från och med den 28 februari 
2017 till och med den 31 mars 2017. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Boet bostad AB en 
markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1. Reservationen har 
förlängts till och med den 28 februari 2017.  
 
Fastighetsbildning har skett och de nya fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbä-
ret 1 har bildats.  
 
Boet Bostad AB vill på platsen bygga totalt ca 300 st hyreslägenheter  
i 4-6 våningar jämt fördelade på Tranbäret 1 och Björnbäret 1. I en första 
etapp beräknas byggnation på Tranbäret 1.  
 
Markreservationen avser 12 788 kvadratmeter på fastigheten Tranbäret 1 och 
10 883 kvadratmeter på fastigheten Björnbäret 1.  
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens delegationsord-
ning. 
 
Pär Svanfeldt 
Exploateringschef   
 
 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax      │josefine.robertsson@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-02-28 KS 2016/0025 
50088 

 
 
 
  Delegationsbeslut  
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för LW Fastig-
heter i Kalmar AB på fastigheten Hjortronet 2, 
Snurrom 
 

Beslut 
Markreservationen för LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr 556239-7272) på 
fastigheten Hjortonet 2, Snurrom förlängs från och med den 28 februari 2017 
till och med den 31 mars 2017. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i Kal-
mar AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom. 
Reservationen har förlängts till och med den 28 februari 2017.  
 
Fastighetsbildning har skett och den nya fastigheten Hjortronet 2 har bildats.  
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen bygga ca 60 st hyreslägenheter i 10-
15 våningar.  
 
Markreservationen avser 2 841 kvadratmeter på fastigheten Hjortronet 2.  
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens delegationsord-
ning.  
 
Pär Svanfeldt 
Exploateringschef   
 
Bilaga 
Karta 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-03-31 KS 2016/0025 
50088 

 
 
 
   
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för LW Fastig-
heter i Kalmar AB på fastigheten Hjortronet 2, 
Snurrom  
 

Beslut 
Markreservationen för LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på  
fastigheten Hjortronet 2, Snurrom förlängs från och med den 31 mars 2017 till  
och med den 31 maj 2017.  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i Kal- 
mar AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom.  
Reservationen har förlängts till och med den 31 mars 2017.  
 
Fastighetsbildning har skett och den nya fastigheten Hjortronet 2 har bildats. 
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen bygga ca 60 st hyreslägenheter i 10- 
15 våningar.  
 
Markreservationen avser 2 841 kvadratmeter på fastigheten Hjortronet 2. 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens delegationsord- 
ning.  
 
 
Pär Svanfeldt  
Exploateringschef 
 
Bilaga: 
Karta  



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax      │josefine.robertsson@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-02-28 KS 2016/0025 
50088 

 
 
Delegationsbeslut 
   
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för LW fastig-
heter i Kalmar AB på fastigheten Montören 3  
Beslut 
Markreservationen för LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på  
fastigheten Montören 3, Fjölebro förlängs från och med den 28 februari 2017  
till och med den 31 mars 2017. 
 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i Kal- 
mar AB en markreservation på Montören 3, Fjölebro. Reservationen har för- 
längts till och med den 28 februari 2017.  
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen bygga bostäder med upplåtelse- 
form hyresrätt. 
 
Markreservationen avser 1 350 kvadratmeter på fastigheten Montören 3.  
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens delegationsord-
ning. 
 
 
 
Pär Svanfeldt 
Exploateringschef 
 
Bilaga: 
Karta 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-03-31 KS 2016/0025 
50088 

 
 
Delegationsbeslut 
   
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för LW Fastig-
heter i Kalmar AB på fastigheten Montören 3 
 

Beslut 
Markreservationen för LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på 
fastigheten Montören 3, Fjölebro förlängs från och med den 31 mars 2017 till 
och med den 31 maj 2017.  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i Kal-
mar AB en markreservation på Montören 3, Fjölebro. Reservationen har för-
längts till och med den 31 mars 2017. 
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen bygga bostäder med upplåtelse-
form hyresrätt.  
 
Markreservationen avser 1 350 kvadratmeter på fastigheten Montören 3. 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens delegationsord-
ning.  
 
 
Pär Svanfeldt 
Exploateringschef 
 
Bilaga: 
Karta 



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax      │josefine.robertsson@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-02-28 KS 2016/0025 
50088 

 
 
 
  Delegationsbeslut  
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för Hansa Bygg 
AB på fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet 
 

Beslut 
Markreservationen för Hansa Bygg AB (org.nr: 556520-6660) på fastigheten 
Visaren 1, Norra Vimpeltorpet förlängs från och med den 28 februari 2017 till 
och med den 31 mars 2017.  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Hansa Bygg AB en  
markreservation på del av Kraslösa 5:1 och 5:2, Norra Vimpeltorpet.  
Reservationen har förlängts till och med den 28 februari 2017.  
 
Fastighetsbildning har skett och den nya fastigheten Visaren 1 har bildats.  
 
Hansa Bygg AB vill på platsen bygga totalt ca 10-15 marklägenheter med  
upplåtelseform hyresrätt.  
 
Markreservationen avser 5 022 kvadratmeter på fastigheten Visaren 1. 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens  
delegationsordning. 
 
 
Pär Svanfeldt  
Exploateringschef 
 
 
Bilaga: 
Karta  



 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe     
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax      │josefine.robertsson@kalmar.se   
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson  2017-03-28 KS 2016/0895 
50088 

 
 
 
  Delegationsbeslut 
   
   

 
 
 

Förlängning av markreservation för Prospecta 
Fastighetskapital AB på del av fastigheten Ox-
hagen 2:1 
Beslut 
Markreservationen för Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 556634-0518) på 
fastigheten Oxhagen 2:1 förlängs från och med den 31 mars 2017 till och med 
den 30 juni 2017.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att bevilja Prospecta  
Fastighetskapital AB en markreservation på del av fastigheten Oxhagen 2:1 
intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen till och med den 31 december  
2016. Därefter har en förlängning skett till och med den 31 mars 2017. 
Detta efter att bolaget inkommit med en intresseanmälan avseende området. 
Markreservationen avsåg ca 1 850 kvadratmeter inom fastigheten Oxhagen 2:1.  
 
Prospecta Fastighetskapital AB vill på platsen bygga flerbostadshus med totalt 
ca 20-30 lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform.  
 
Markreservationen avser ca 1 850 kvadratmeter på del av fastigheten Oxhagen 
2:1 markerat med rött på bifogad karta.  
 
Detaljplan för del av Oxhagen 2:1, Kungsgårdsvägen har varit uppe för  
antagande i Kommunfullmäktige den 27 mars. 
 
Beslutet är fattat i enlighet med punkt E.4 i kommunstyrelsens delegations- 
ordning.   
 
Pär Svanfeldt 
Exploateringschef 
 
Bilaga: Karta 
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Markreservation för 
Prospecta Fastighetskapital AB

Markreservation för del av Oxhagen 2:1

© Samhällsbyggnadskontoret, 2016

0 100 m



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 27 mars 2017 14:04
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 30:7 - SBN 2017-0986 resp KS 2017/0296

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Rinkaby 10:2 och Rinkaby 5:34  inga 
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastighet Rinkaby 30:7. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 27 mars 2017 15:53
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kopia: Patrik Ihrman; Mats Begnert
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Hampan 1 - SBN 2017-0891 resp KS 2017/0297

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Djurängen 2:4 inga direkta synpunkter på 
inkommen ansökan avseende nybyggnad av skärmtak på fastighet Hampan 1. Dock måste Växer i Kalmar AB teckna 
arrendeavtal med Kalmar kommun, Serviceförvaltningen för att kunna utnyttja ett beviljat bygglov, där del av 
tillbyggnad förläggs till fastighet Djurängen 2:4. 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19. 
/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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Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 27 mars 2017 14:07
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Kättingen 11 - SBN 2016-4891 resp KS 2017/0310

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Ängö 2:3  inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av takkupa och mur på fastighet Kättingen 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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 27 mars 2017 14:09
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Kölby 9:35 - SBN 2017-1373 resp KS 2017/0323

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Kölby 9:2  inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastighet Kölby 9:35. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 27 mars 2017 14:09
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Kölby 9:35 - SBN 2017-1373 resp KS 2017/0323

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Kölby 9:2  inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastighet Kölby 9:35. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 31 mars 2017 15:47
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Jätten 5 - SBN 2015-2827 resp KS 2017/0325

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende fasadändring av flerbostadshus på fastighet Jätten 5. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 5 april 2017 17:10
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Kornmjölet 2 - SBN 2017-1432 resp KS 2017/0326

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastighet Krafslösa 4:35 erinran mot inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av garage och förråd samt rivning på fastighet Kornmjölet 2. Nybyggnationen bör 
läggas en meter från tomtgräns för att underhåll ska kunna skötas från egen fastighet. Takutsprång får ej gå ut över 
Kalmar kommuns mark. Likaså ifrågasätts angöringen till garaget, som måste kunna ske inom den egna fastigheten. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 31 mars 2017 15:49
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Dillen 11 - SBN 2017-1025 resp KS 2017/0328

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Djurängen 2:4 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av plank på fastighet Dillen 11. 
 
 
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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Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 3 april 2017 10:15
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Enbäret 1 - SBN 2017-1282 resp KS 2017/0353

 
Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Kläckeberga 10:1 samt Enbäret 1 inga 
synpunkter på inkommen ansökan avseende nybyggnad av förskola på fastighet Enbäret 1. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 31 mars 2017 15:52
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 33:1 - SBN 2017-1431 resp KS 2017/0354

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Rinkaby 5:34 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum på fastighet Rinkaby 33:1. 
 
 
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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Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 31 mars 2017 15:42
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Truckföraren 6 - SBN 2017-0760 resp KS 2017/0358

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastighet Västerslät 9:17 erinran mot inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av carport/förråd på fastighet Truckföraren 6. 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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 6 april 2017 16:27
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Slalomåkaren 1 - SBN 2017-1329 resp KS 2017/0395

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av komplementbyggnad, nybyggnad av plank samt rivning på fastighet Slalomåkaren 
1. 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19. 
/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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 6 april 2017 16:30
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Harby 1:119 - SBN 2017-1619 resp KS 2017/0404

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Harby 1:81 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum på fastighet Harby 1:119. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 6 april 2017 17:08
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 5:80 - SBN 2017-1458 resp KS 2017/0405

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Rinkaby 5:34 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av plank på fastighet Rinkaby 5:80. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 6 april 2017 17:12
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Svinaherden 2 - SBN 2017-1459 resp KS 2017/0406

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Västerslät 8:14 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum samt riva befintligt uterum på fastighet 
Svinaherden 1. 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19. 
/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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 6 april 2017 17:14
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Vega 6 - SBN 2017-1390 resp KS 2017/0407

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum på fastighet Vega 6. 
 
 
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19. 
/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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 12:40
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Svensknabben 9  - SBN 2015-6500 resp KS 2017/0423

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastighet Svensknabben 1 erinran mot inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av tvåbostadshus på fastighet Svensknabben 9. 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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 11:43
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Tisteln 14 - SBN 2017-1751 resp KS 2017/0424

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Sandås 2:7 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende nybyggnad av garage med carport på fastighet Tisteln 14. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 12:42
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Neptunus 11 - SBN 2017-1845 resp KS 2017/0434

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastighet Neptunus 11. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 12:45
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Pluto 3 - SBN 2017-1831 resp KS 2017/0435

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastighet Pluto 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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 12:47
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Tant Grön 5 - SBN 2017-1328 resp KS 2017/0436

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Västerslät 8:14 inga synpunkter på inkommen 
ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus, inglasad altan på fastighet Tant Grön 5. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 11:49
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Ljungbyholm 37:1 - SBN 2017-1102 resp KS 2017/0437

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Ljungby 16:1, Ljungby 16:236 samt 
Ljungbyholm 37:1 inga synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av entré på fastighet Ljungbyholm 
37:1, upplåten med tomträtt. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 11:45
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Översten 1 - SBN 2017-2030 resp KS 2017/0455

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Törneby 8:18 och Törneby 8:20 inga 
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av föreningslokaler på fastighet Översten 1. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 21 april 2017 11:36
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ämne: Yttrande bygglovsansökan Harby 22:1 - SBN 2017-1986 resp KS 2017/0474

Kalmar kommun lämnar i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Harby 21:1 och Harby 3:204 erinran 
mot inkommen ansökan avseende nybyggnad av växthus på fastighet Harby 22:1. Detta då fastigheten inte 
överensstämmer med gällande detaljplan. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 18 april 2017 10:35
Till: Mikael Jurgell
Kopia: Patrik Ihrman
Ämne: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0138 resp KS 2017/0439

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från Kalmar Energi AB avseende grävtillstånd – 
Starkströmsledning Schakt nya servis Paviljong kv Dryaden Tullslätten, 170420‐170520. 
 
 
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 
 



1

Eva Lindberg

Från: Anna Hallenberg
Skickat: den 18 april 2017 10:41
Till: Mikael Jurgell
Kopia: Patrik Ihrman
Ämne: Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0143 resp KS 2017/0440

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från Eltel Networks Infranet AB avseende grävtillstånd –
Teleledning Esplanaden – Atterbergsparken till nätstation, 170424‐170531. 
 
 
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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Tillsyn 2017 1/3 till och med 31/3
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyck  

2017-03-01 Ståthållaren Demensboende
2017-03-02 Förskola Halltorp Skogslyckan
2017-03-03 Kv. Landshövdingen 16
2017-03-04 Krögers Pub och Restaurang
2017-03-06 DEL-TA Produktion
2017-03-08 Allaktivitetshuset Rockneby
2017-03-08 Kungsladan Skälby
2017-03-08 Kappahl
2017-03-09 Lindsdals Sporthall och Fritidsgård
2017-03-09 Södra Utmarken
2017-03-13 Halltorps IP/ Fritidsgård (Integrationsverksamhet)
2017-03-16 Gruppbostad Skogsbacka
2017-03-17 Intersport Baronen 
2017-03-20 Åmund Vin & Fruktträdgård
2017-03-20 Voxtorp Kyrka
2017-03-20 Arby Kyrka 
2017-03-20 Halltorp Kyrka
2017-03-22 Konditori Fiesta
2017-03-23 Guldfågeln Arena 
2017-03-23 Ljungby Kyrka
2017-03-23 Karlslunda Kyrka
2017-03-23 Mortorp Kyrka
2017-03-23 S:t Olofs Kyrka

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mo  
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

2017-03-03 Ängöl AB
2017-03-07 Swedish DLA Agro AB
2017-03-15 Kalmar Hamn AB



Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-03-02 Svenssons Motorverkstad AB



             kor 
Vallmon 18
Värnaby 3:23
Landshövdingen 16
Blockmakaren 4
Blåvingen 8
Dampehammar 1:64
Oxhagen 2:1
Åldermannen 26
Besmanet 1
Stensö 2:3
Namnerum 10:1
Tingby 1:4
Vedgårdsholmen 12
Hossmo 1:9
Voxtorp 2:5
Arbylund 1:12
Halltorp 6:4
Guldsmeden 17
Bilen 13
Ljungby Kyrka 1:1
Påryd 1:22
Mortorp 10:1
Harby 3:21

              ot olyckor,

Buffeln 1
Styrmannen 1 m.fl
Kvarnholmen 2:11



         r
Stävlö 9:1
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2017-03-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 april 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 8:30-9:05 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 31-38 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
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Anders Andersson Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande  
 
 
  



 2 (8) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

 

§ 31 

Upphandling av hyra av förskola, Snurrom 
Dnr KS 2017/0316 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 

Bakgrund 
En ny förskola planeras på del av fastigheten Enbäret 1, beläget ute i Snurrom, 
med inflyttning i januari 2018. Projektet omfattar att som totalentreprenör och 
sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och 
fungerande anläggning som uppfyller samtliga våra krav på anläggningen.  

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att ärendet återremitteras för att 
komplettera beslutsunderlaget.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera 
ärendet. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till serviceförvaltningen.  
 

§ 32 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Kalmar 
kommun 
Dnr KS 2016/0580 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 21 mars 2017. 
 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter inkl. kartor. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2016. 

Bakgrund 
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun finns bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Föreskrifterna har 
sin grund i ordningslagen och reviderades senast den 20 december 2010.  
 
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har tagits fram och service-
nämnden 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 
därefter den 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden för att bland 



 3 (8) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

 
annat se över områdena i förslaget samt möjligheterna till undantag när platsen 
är upplåten för annat ändamål. 
 
Efter återremiss har en arbetsgrupp 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. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
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 alkohol-
drycker 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. ” 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”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. Katt-
rumpan, 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 
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kommit till stånd. Vi har otroligt vackra platser i vår stad som ur 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. Det 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.” 
 
 

§ 33 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 - efter februari 
Dnr KS 2017/0001 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 

Bakgrund 
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.  
 
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 Sveriges Kommuner och Landstings senaste bedömning om skatte-
underlagets utveckling för 2017 ökar skatteintäkterna med 5,6 miljoner kronor. 
För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 10,0 miljoner 
kronor. 
 
Sammantaget innebär bedömningarna 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.  

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
ekonomirapport, efter februari.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2017 – efter februari månad.  
 

§ 34 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter 
februari 2017 
Dnr KS 2017/0002 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 
 
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per 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 1,4 miljoner kronor 
beroende att antalet 16-19-åringar är fler än budgeterat. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens 
ekonomiska uppföljning efter februari.   

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av den ekonomiska 
uppföljningen efter februari 2017. 
 

§ 35 

Information om Länsstyrelsens tillsyn av brandkårens 
verksamhet 
Dnr KS 2017/0212 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 februari 2017. 
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Länsstyrelsens tillsynsprotokoll. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Kalmar län gjorde den 26 januari ett mer omfattande 
tillsynsbesök för att kontrollera den organisation och de förmågor som 
Brandkåren förfogar över. Tillsynen omfattade räddningstjänstverksamheten, 
det förebyggande arbetet, ledningsorganisationen, sotning och brandskydds-
kontroll samt den utbildningsverksamhet som Brandkåren bedriver. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att Kalmar Brandkår har en väl fungerande 
organisation och att dess förmågor står sig väl i jämförelse med liknande 
verksamhet. Länsstyrelsen ser inga brister i verksamheten men noterar 
svårigheterna med att rekrytera brandpersonal på deltid. Detta är ju för övrigt 
ett problem som finns i stort sett i hela riket. Att Brandkåren flyttar in i ny 
brandstation ser man också som tillfredsställande med en delvis förändrad 
organisation. 

Överläggning 
Gert Friberg, brandkåren, informerar om länsstyrelsens tillsynsbesök.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av 
länsstyrelsens tillsyn över Brandkårens verksamhet.  
 

§ 36 

Redovisning av brandkårens årsuppföljning enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2016 
Dnr KS 2017/0213 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 mars 2017. 
 
Årsuppföljning LSO 2016. 

Bakgrund 
Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap samt länsstyrelsen huruvida kommunen har uppfyllt sina 
åtaganden enligt LSO. Detta görs i ett frågeformulär som spänner över hela 
lagens verksamhetsdelar. 
 
Denna uppföljning görs som ett led i statens tillsyn över kommunens uppgifter 
enligt lagstiftningen. 

Överläggning 
Gert Friberg, brandkåren, informerar om brandkårens årsuppföljning enligt 
LSO 2016. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av 
årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor 2016. 
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§ 37 

Yttrande över Länsstyrelsen i Kalmar läns förslag om 
bildande av naturreservat Värnanäs 
Dnr KS 2017/0227 

Handlingar 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 21 mars 2017. 
 
Remiss från Länsstyrelsen i Kalmar län. 
 
Remissvar från markägaren 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 Värnanäs 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. Det skulle då innebära att ägaren är 
beredd att upplåta skogsmark, åker och strand så ett sammanhängande långt 
reservat kan uppnås. 
 
Kalmar kommun har som utgångspunkt vid yttranden kring naturreservat att 
markägaren och länsstyrelsen ska vara överens om bildandet. Då markägaren 
tydligt bestrider förslaget avstyrker Kalmar kommun länsstyrelsens förslag att 
bilda naturreservat Värnanäs. Kalmar kommun förordar istället markägarens 
förslag till sammanhängande naturreservat i enlighet med lämnat remissvar den 
27 februari 2017. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta 
i enlighet med skrivelsens förslag med följande tillägg: 
 
”Kalmar kommuns principiella uppfattning är att stat och markägare bör 
komma överens om bildande av naturreservat.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen avstyrker Länsstyrelsen i Kalmar läns förslag till bildande av 
naturreservat Värnanäs. 
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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. 
 

§ 38 

Information om ändringar i bolagsordningarna för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen 

Överläggning 
Maria Björkman, Kalmar Kommunbolag AB, informerar om förslag till 
ändringar i bolagsordningarna för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla § 39 den 12 april 2017 och §§ 40-42 den 
26 april 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 11 april 2017 kl. 8:30-9:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 39-42 

Beslutande 
Ingemar Einarsson (C) ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 39 

Upphandling av hyra av förskola, Snurrom 
Dnr KS 2017/0316 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 

Bakgrund 
En ny förskola planeras på del av fastigheten Enbäret 1, beläget ute i Snurrom, 
med inflyttning i januari 2018. Projektet omfattar att som totalentreprenör och 
sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och 
fungerande anläggning som uppfyller samtliga våra krav på anläggningen.  
 
Del av Enbäret, där leverantören ska köpa tomten av kommunen till fastställt 
pris, 640 000 kronor ex. moms. 
 
Krav på anläggningen: 
• 4 avdelningar 
• Gemensamhetsutrymmen 
• 1 serveringskök 
• Personalutrymmen 
• Förråd 
• Miljöhus 
• Tillgänglighetsanpassad 
• Utemiljö 
 
Avtalet kommer att löpa 15 år från inflyttning, därefter finns möjlighet att 
förlänga avtalet ytterligare 3 år. Ömsesidig uppsägningstid är 12 månader. 
 
Arbetsutskottet återremitterade den 28 mars 2017 ärendet till service-
förvaltningen för att komplettera beslutsunderlaget.  

Överläggning 
Benny Wennberg, Gunilla Svensson och Maria Kleveborn, service-
förvaltningen, redovisar ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet till 
serviceförvaltningen. 
 

2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med serviceförvaltningens förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill 
återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att arbetsutskottet vill 
avgöra ärendet idag. 
 
Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå service-
förvaltningens förslag. Han finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av hyra av förskola, Snurrom, och teckna avtal med 
Hansa Bygg AB (org.nr. 556520-6660). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Reservation 
Bertil Dahl (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 
återremittera ärendet.  
 

§ 40 

Information om projekt ECOudden 

Överläggning 
Erik Sjöberg och Keith Andersson, socialförvaltningen, informerar om ESF-
projektet ECOudden. Projektet, som pågår under tiden mars 2016 till 
november 2018, är ett arbetsmarknadsprojekt med målgruppen utrikes födda 
personer, primärt kvinnor.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 41 

Förvärv av aktier i Inera AB 
Dnr KS 2017/0350 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 april 2017. 
 
Skrivelse inklusive bilagor från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att godkänna att SKL 
Företag AB förvärvar Inera AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017 och 
nu erbjuds samtliga kommuner att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och 
på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets 
tjänster.   
 
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att Kalmar kommun blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

- godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 

§ 42 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att 
omlokalisera delar av kommunens förvaltning 
Dnr KS 2017/0042 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 april 2017. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunledningskontoret får 
i uppdrag att utreda möjligheten att omlokalisera delar av kommunens 
förvaltningar till lämplig kommun- eller stadsdel i trygghetsskapande syfte. 
 
Motionären skriver också att arbetsställen skapar kommers, anställda behöver 
göra ärenden och äta lunch. En flytt kan innebära en upprustning av befintliga 
lokaler och dess närområde. Inte minst är kommunal närvaro viktig för att 
markera att hela Kalmar ska leva. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
Polisens trygghetsundersökning för Kalmar kommun visar att områden med 
lägst upplevd trygghet ligger inom Kalmar tätort. Vid en analys av antalet 
arbetstillfällen per område och resultatet av trygghetsundersökningen så syns 
inget samband mellan antal arbetstillfällen och upplevd trygghet.  
 
Lokaliseringen av de kommunala arbetsplatserna sker utifrån verksamhetens 
behov. Större delen, cirka 75 procent, av de kommunala arbetstillfällena är 
lokaliserade utanför Kalmar centrum.  
 
Trots statistiken så inriktas Kalmar kommuns arbete för tryggare miljöer på att 
i samhällsplaneringen skapa en varierad sammansättning av bostäder, 
arbetstillfällen, handel och aktiviteter.  
Kalmar kommun har fått förfrågan från stiftelsen Trygga Sverige om att delta i 
arbetet med BoTryggt 2030. Resultatet ska bli en handbok för brottsföre-
byggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden. Kalmar 
kommun deltar dessutom i ett nätverk om säkra platser tillsammans med 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Motionärens tankegångar och resultatet av ovanstående arbete ska tas tillvara 
inom den fysiska planeringen och i det löpande arbetet med planering av 
verksamhetens behov av lokaler, genom att alltid pröva den geografiska 
placeringen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av 
Dzenita Abaza (S), att ärendet ska remitteras till Kalmar kommuns lokala 
brottsförebyggande råd (Kalmar BRÅ).  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med  
Carl-Henrik Sölvinger m.fl. förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska remitteras till Kalmar kommuns lokala 
brottsförebyggande råd (Kalmar BRÅ). 
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Anslaget på kommunens anslagstavla § 43 den 18 april 2017 och §§ 44-45 den 
26 april 2017.  

 
 

Tid 
Tisdagen den 18 april 2017 kl. 8:30-9:00 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 43-45 

Beslutande 
Ingemar Einarsson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 43 

Upphandling av renovering av Lindsdals sporthall och 
fritidsgård 
Dnr KS 2017/0441 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2017. 
 
Byggnadsteknisk utredning Lindsdals sporthall och fritidsgård.  

Bakgrund 
Lindsdals sportshall med fritidsgård har konstaterats ha fuktskador beroende 
på byggnadens grundkonstruktion som saknar fuktspärr och åtgärder behöver 
vidtas. Utbyte av golv och delar av väggar görs för att återställa i brukligt skick.  
 
Genomförandet är samordnat med skolan och kultur- och fritid för att deras 
verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Arbetena beräknas vara 
färdigställda i oktober 2017. 

Överläggning 
Gunilla Svensson och Hans Gunnarsson, serviceförvaltningen, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra 
upphandlingen av renovering av Lindsdals sporthall och fritidsgård och teckna 
avtal med Dynacon Kalmar AB (org.nr. 559024-6046). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 44 

Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län 
2018 
Dnr KS 2017/0147 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 april 2017. 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län den 12 januari 2017. 

Bakgrund 
Vid ägardialogen den 9 december 2016 mellan representanter för sam-
ordningsförbundets styrelse och dess ägare beslutades att till ledningarna för 
landstinget och samtliga kommuner skicka en förfrågan om vilken nivå på 
medlemsavgift som respektive medlem kan acceptera inför 2018.  
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Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av 
statliga medel till förbundet. Staten står för hälften av kostnaderna, landstinget 
för en fjärdedel och kommunerna tillsammans för en fjärdedel utifrån storlek 
på befolkningen.  
 
Av den skrivelse som nu inkommit framkommer att den troliga nivån på 
statens tilldelning 2018 ligger mellan 7,5 och 8 miljoner kronor. Den nivå som 
samordningsförbundets budget för 2017 bygger på är att staten ger ett bidrag 
på 7 miljoner kronor 
 
Efter överläggning med socialförvaltningen är ståndpunkten att den nivå som 
gäller 2017 även är en rimlig nivå under 2018. Det vill säga en nivå som baserar 
sig på en statlig tilldelning motsvarande 7 miljoner kronor.  
 
Det är socialnämnden som hanterar medlemsavgiften för samordnings-
förbundet. Det har funnits en överenskommelse mellan kommunlednings-
kontoret och socialförvaltningen om att en höjning av medlemsavgiften ska 
fördelas jämnt mellan förvaltningarna. För att undvika interna transaktioner tas 
fortsättningsvis medlemsavgiften för denna verksamhet helt inom social-
nämndens budgetram. Eventuella behov av ytterligare medel får lyftas av 
socialnämnden i ordinarie budgetprocess.  
 
Socialnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 25 april 
2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens inriktning att Kalmar 
kommuns medlemsavgift 2018 ska ligga kvar på samma nivå som för 2017.  
 
Beslutet om 2018 års nivå hanteras av socialnämnden. 
 

§ 45 

Medborgarförslag om att i Kalmar kommun införa 
förbud mot tiggeri 
Dnr KS 2017/0082 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 april 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att Kalmar kommun snarast inför ett förbud 
mot tiggeri, något som därefter ska skrivas in i kommunens ordningsstadga.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
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De lokala ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till ordningslagen 
som bland annat innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i 
övrigt vid sammankomster och tillställningar på offentliga platser. De lokala 
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Då tiggeri i sig inte är straffbart har kommunen ingen möjlighet att införa ett 
generellt förbud mot det. Grunden för reglering genom ordningsstadga är att 
det handlar om att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats.  
 
Kommunstyrelsen föreslås avslå medborgarförslaget om att införa förbud mot 
tiggeri. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att i Kalmar kommun införa 
ett förbud mot tiggeri.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 april 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 8:30-9:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 46-52 

Beslutande 
Ingemar Einarsson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande  
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§ 46 

Revidering av Kalmar kommuns informations-
säkerhetspolicy 
Dnr KS 2017/0309 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 18 april 2017. 
 
Informationssäkerhetspolicy. 

Bakgrund 
Nuvarande informationssäkerhetspolicy antogs den 12 november 2013. 2018 
träder både en ny dataskyddsförordning och en ny säkerhetsskyddslag ikraft. 
Den största förändringen är införande av sanktionsavgifter samt att den 
personliga integriteten ytterligare stärks. Även om vi redan idag omfattas av 
bland annat personuppgiftslagen (PUL), måste kommunens policydokument, 
processer och rutiner ses över.  
 
Informationssäkerhetspolicyn syftar till att ge vår information rätt skydd vad 
gäller tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Informations-
säkerhet avser all information som hanteras oavsett om den är förmedlad 
muntligt, pappersbundet eller digitalt. 
 
Det finns en EU-standard för informationssäkerhet (ISO27000). I det här läget 
kommer dock Kalmar kommun inte att certifiera sig enligt den standarden, 
utan informationssäkerheten lyfts istället in i den befintliga verksamhetshand-
boken. Informationssäkerhetspolicyn kommer att kompletteras med riktlinjer 
och rutiner.  

Överläggning 
Christina Karlberg, serviceförvaltningen, går igenom förslag till reviderad 
informationssäkerhetspolicy. 
 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta 
i enlighet med serviceförvaltningens förslag med följande tillägg: 
 
- Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av 

informationssäkerhetspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att behov göra revideringar av informationssäkerhetspolicyn. 

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige antar reviderad informationssäkerhetspolicy för Kalmar 
kommun. 
 
Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy ska gälla för samtliga 
förvaltningar, bolag och andra som agerar på Kalmar kommuns nätverk. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att 
behov göra revideringar av informationssäkerhetspolicyn. 
 

§ 47 

Medborgarförslag om att Kalmar kommun omedelbart 
ska sluta köpa och använda ekologiska ägg 
Dnr KS 2017/0096 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 april 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att Kalmar kommun omedelbart ska sluta köpa 
och använda ekologiska ägg fram tills halterna av PCB och dioxiner gått ner till 
de halter som finns i konventionella ägg. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun har ett mål om att 30 % av inköpta livsmedel ska vara 
ekologiska 2020. Kalmar kommun köper in ekologiska ägg för värna om 
djurskydd och minska miljöpåverkan. Mängden ägg som konsumeras inom 
skola och förskola i Kalmar kommun är ca 20 ägg per person och år, dvs. i 
medeltal mindre än ett halvt ägg per person och vecka. 
 
Livsmedelsverket tar regelbundna prover på svenska livsmedel, däribland ägg. 
Proverna visar att dioxiner och dioxinlika PCB:er förekommer i högre halter i 
ekologiska ägg än i andra ägg. Livsmedelsverket uppmanade därför branschen 
att undersöka vad ökningen berodde på och vidta åtgärder. Livsmedelsverket 
ansåg inte att konsumentråd (dvs. att avråda från konsumtion av ekologiska 
ägg) var proportionerligt eftersom man kunde se att den totala äggkonsum-
tionen bidrog väldigt lite till det totala dioxinintaget hos normalbefolkningen.  
 
Branschen identifierade fiskoljan som orsaken till dioxinhalterna, och tog fram 
ett åtgärdspaket. Åtgärder genomförs nu hos äggproducenterna i form av ett 
nytt foderprogram som varit igång sedan årsskiftet. Programmet innebär 
minskad mängd fiskolja samt en annan fördelning av fiskoljan över hönans 
livslängd. De första proverna som tagits efter att det nya foderprogrammet 
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införts visar att åtgärderna ger verkan. Senare under våren 2017 ska prover tas i 
stor skala.  
 
Kalmar kommun har de senaste månaderna följt utvecklingen noga. Alla 
prover i branschen ligger klart under gränsvärdena, inklusive hos kommunens 
leverantör. De första proverna från det nya foderprogrammet som införts på 
bred front i branschen visar en nedgång av halterna.  
 
Kalmar kommun anser, i likhet med Livsmedelsverket, att halterna i äggen 
måste gå ned. Kalmar kommun följer dock Livsmedelsverkets rekommenda-
tioner. Utifrån den låga mängd ägg som konsumeras inom skola och förskola, 
och utifrån uppgifterna om att kommunens leverantörer inte har värden som 
ligger i överkant av det spann som Livsmedelsverket hittade, bedöms det inte 
föreligga någon hälsorisk.  
 
Om halterna inte går ned i den takt man kan förvänta sig, eller om branschen 
inte gör sitt yttersta för att komma tillrätta med problemet, kan Kalmar 
kommun omvärdera beslutet. 

Överläggning 
Sara Gripstrand, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
9 april 2017 ska utgöra svar på medborgarförslag om att Kalmar kommuns 
kostenhet ska sluta och använda ekologiska ägg. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 48 

Utvecklingsprojekt ”Social hållbarhet” – ansöknings-
period 1 april 2017 
Dnr KS 2017/0378 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 april 2017. 
 
Bedömningsunderlag.  
 
Ansökan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området 
social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheter inom Kalmar kommun 
söka pengar vid två ansökningsperioder, 1 april samt 1 oktober varje år.  
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En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltningscheferna. 
Förvaltningscheferna lämnar därefter förslag med motivering till kommun-
styrelsens arbetsutskott som fattar slutgiltigt beslut. 
 
Till ansökningsomgången 1 april 2017 inkom följande ansökning från Ung i 
Kalmar, kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
1. ”Våga prata om psykisk ohälsa” 

Ansökan gäller 50 000 kronor. 
 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med följande motivering: 
En mycket viktig insats, men kriterierna för socialt hållbart projekt uppfylls 
inte. Arbetet bör ingå som normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2016 att bevilja 
225 000 kronor för trygghetsskapande insats på Kvarnholmen. Finansieringen 
skedde via medel för utvecklingsprojekt social hållbarhet. Den 11 oktober 
2016, § 101 beslutade arbetsutskottet att fortsätta finansiera trygghetsskapande 
insatser på Kvarnholmen med 686 250 kronor för återstoden av 2016 och 
2017. Enligt beslutet skulle finansieringen ske inom kommunledningskontorets 
befintliga budgetram. För att tydliggöra att insatserna även fortsättningsvis 
hanteras inom ramen för utvecklingsprojekt social hållbarhet bör finanseringen 
tas från de medel som är avsatta för detta ändamål.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att arbetsutskottet ska bifalla 
ansökan om medel till projektet ”Våga prata om psykisk ohälsa”. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att bevilja ansökta 
medel om 50 000 kronor till projektet ”Våga prata om psykisk ohälsa”. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökta medel om 50 000 
kronor till projektet ”Våga prata om psykisk ohälsa”.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiering av Trygghets-
skapande insatser på Kvarnholmen, 549 000 kronor för 2017, ska tas från de 
medel som är avsatta inom området social hållbarhet.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Jag stödjer helhjärtat projektet med trygghetsskapande insatser på 
Kvarnholmen. Insatserna består i huvudsak av att kommunen genom Kalmar 
City finansierar två ordningsvakter på Kvarnholmen fredag- och lördagkvällar 
samt vid särskilda riskkvällar. Detta är möjligt tack vare att Kvarnholmen gjorts 
till ett s.k. §3 område enligt lagen om ordningsvakter (LOV). Insatsen är i min 
mening i nuvarande omfattning väldimensionerad utifrån Kvarnholmens 
behov. 
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Att insatsen för 2017 finansieras genom medel för Social hållbarhet är 
synnerligen lämpligt utifrån fondens kriterier. 
 
Förutom insatsen på Kvarnholmen skulle jag vilja att man undersökte 
möjligheten att ansöka om fler §3-områden för att vid behov kunna sätta in 
ordningsvakter på även andra platser i Kalmar. Medel finns kvar i fonden för 
att finansiera ordningsvakter även i andra delar av staden/kommunen.  
 
Lämpliga platser kunde vara lokalcentrum där invånare upplever otrygghet ute 
sen kväll, upplever otrygghet i samband med resa i kollektivtrafiken, annan oro 
över att utsättas för brott eller där den faktiska utsattheten för brott är högre. 
Beslut enligt §3 finns t.ex. för Berga Centrum sökt av LW fastigheter, det 
beslutet gäller för 2017-2018. Kanske kunde kommunen i samarbete med 
fastighetsägaren göra insatser även här? Finns andra lämpliga lokalcentrum? 
Dessa frågor avser jag lyfta i lokala brottsförebyggande rådet.” 
 

§ 49 

Godkännande av borgensram för Kalmar Hamn AB 
Dnr KS 2017/0442 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 april 2017. 
 
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 18 augusti 2016. 

Bakgrund 
I handling ”Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 18 augusti 2016” till 
rubricerat ärende är ärendebenämningen ”Byteaterns expansion på fastigheten 
Oljefabriken 3 och godkännande av investering samt borgensram för Kalmar 
Hamn”. I förslag till beslut (del av) skrivs ”Kommunfullmäktige beslutar att 
Kalmar Hamn AB får genomföra ny-, om- och tillbyggnader samt 
markentreprenader inom en investering och borgensram uppgående till 60 
mnkr för perioden 2016-2020”. 
 
Av misstag har ordet borgensram fallit bort, såväl i ärendemeningen som i 
förslag till beslut, i kommunens hantering av ärendet. Beslutet från den 26 
september 2016, § 162, behöver därför kompletteras.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för en skuld ingå borgen för Kalmar 
Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
60 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
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§ 50 

Motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik 
Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) om digital 
agenda för Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0040 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 april 2017. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) 
har kommit in med en motion om att utreda förutsättningarna att lägga ut hela 
eller delar av IT-avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på 
entreprenad. 
 
Motionärerna skriver: För att klara digitala utmaningar behövs flexibla och 
skalbara sätt att hantera vår IT-infrastruktur utan att kompromissa med 
säkerhet och pålitlighet. Att lägga vår IT-verksamhet på entreprenad kan vara 
en bra lösning. Kalmar kommun får tillgång till fördelarna av modern teknik, 
skalbarhet och hög säkerhet i takt med ökad komplexitet inom digital 
infrastruktur. 
 
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett 
förslag till politisk organisation, som kan beslutas före valet 2018. Tillsammans 
med ett förslag till ny politisk organisation kommer troligen ett antal 
utredningsuppdrag hur förvaltningsorganisationen ska utformas. Frågan om 
IT-verksamheten hanteras lämpligen inom denna översyn av organisationen. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) 
och Christopher Dywik (KD) om digital agenda för Kalmar kommun. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 51 

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för 
motioner och medborgarförslag 
Dnr KS 2017/0184 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2017. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar ska redovisa samtliga 
inkomna motioner och medborgarförslag i ett lättillgängligt och sökbart 
register på hemsidan. Syftet med registret skulle vara att öka transparensen mot 
kommunens invånare. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kommunen har idag sitt diarium på hemsidan och där går idag att få fram 
samtliga motioner, status, vem som är handläggare m.m. Webbdiariet läser 
automatiskt in från kommunens ärendehanteringssystem men än så länge 
publiceras inte själva handlingarna utan enbart rubrikerna på varje dokument. 
Det är dock möjligt rent tekniskt att även publicera handlingarna. Kommun-
ledningskontoret har nyligen bytt leverantör av ärendehanteringssystemet och 
avser att under 2017 genomföra en större uppdatering. Funktioner för 
webbpublicering av handlingar kommer att vara en fråga som vi tittar vidare på 
tillsammans med en mer modern lösning för att skicka ut handlingar till våra 
förtroendevalda.  
 
Det skulle även vara fullt möjligt att utan automatiserad webbpublicering skapa 
ett eget register som skulle uppfylla de funktioner som motionären önskar i 
fråga enkelhet och transparens.  
 
Avslutningsvis ser vi stora fördelar gentemot allmänhet, media, förtroende-
valda m.m. att tillhandahålla ett register på det sätt motionären föreslår och 
avser att antingen via ärendehanteringssystemet automatiskt publicera 
motioner och medborgarförslag inklusive handlingar eller gå vidare med en 
egen lösning efter lansering av nya kalmar.se efter sommaren 2017.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om register för motioner och 
medborgarförslag. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

§ 52 

Uppföljning av intern kontroll 2016 för Kalmar kommun 
samt revidering av riktlinjer för intern kontroll 
Dnr KS 2017/0472 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 april 2017. 
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Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen. 
 
Riktlinjer för intern kontroll. 

Bakgrund 
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdaterat reglemente 
för intern kontroll. Reglementet uppdaterades med en definition av intern 
kontroll som ett led i förnyat arbetsätt avseende intern kontroll med 
systematiska riskanalyser som ligger till grund för nämndernas beslutade 
interna kontrollplaner.  
 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer utifrån reglementet för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion samt tillse att den utvecklas 
utifrån kommunens behov. 
 
Nämndernas interna kontrollplaner omfattar de risker som bedömts ha högst 
sannolikhet och konsekvens att inträffa inom varje riskkategori. Risk-
kategorierna för 2016 var omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legal risk, IT-risk och 
risk i rapportering. 
 
Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2016 redovisas i rapport 
”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”. Den samlade bedömningen 
är, trots vissa avvikelserna, att kommunen sammantaget har en god intern 
kontroll. De avvikelser som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar 
kommuns interna kontroll 2016 har varit inom redovisningsområdet. 
  
Avvikelserna har dock korrigerats, återkopplats och åtgärdats löpande för att 
förhindra framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning att tillräckliga 
åtgärder vidtagits sker löpande med påverkan i kommande riskanalyser och 
interna kontrollplaner. 

 
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens 
förtroendevalda revisorer där ett flertal verksamhetsområden har granskats 
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har 
ansvar för att vidta åtgärder. 
 
Som ett led av dessa revisioner behöver riktlinjerna för intern kontroll 
revideras.  

Överläggning 
Anna Johansson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll 
2016. 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern kontroll. 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 april 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 10:00-10:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 18-21 

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 Anders Andersson 
ordförande  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

 
 

Fastställande av dagordning  
Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändring i 
föredragningslistan:  
 
- Ärende 4 utgår: Markreservation för Humana Hus Lövsångaren AB på del av 
fastigheten Norrliden 2:13, Bergavik. 
 

§ 18 

Information om Smedby aktivitetspark 

Överläggning 
Rebecka Persson och Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, informerar 
om arbetet med Smedby aktivitetspark och att samhällsbyggnadskontoret 
bereder ärendet vidare tillsammans med Kalmarhem AB och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 19 

Planbesked för del av fastigheten Bergkristallen 2, 
Oxhagen 
Dnr KS 2016/0937 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2017. 
 
Yttrande. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Bergkristallen 2, Kalmarhem AB, har lämnat in en ansökan 
om planbesked för att förtäta fastigheten med två flerbostadshus med 
hyresrätter 1-4 rum och kök.  
 
Bergkristallen 2 ligger inom innerstaden som enligt översiktsplanen har goda 
möjligheter att förtätas. Fastigheten har närhet till både offentlig och 
kommersiell service. Närheten till E 22 dock innebär att utformningen av 
byggnationen i föreslaget utbyggnadsområde behöver studeras för att kunna 
uppnå trafikbullerförordningens riktvärden för utomhusbuller. Vid kraftiga 
regn har det vid flera tillfällen blivit översvämningar i närområdet. Det är 
därför viktigt att utreda hur dagvattnet i området kan tas om hand och tas 
tillvara på bästa sätt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnadskontoret att detalj-
planearbete ska påbörjas för ansökt område och att detaljplanen beräknas vara 
antagen 2019. 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

 
Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
del av fastigheten Bergkristallen 2, Oxhagen. Detaljplanen beräknas antas 
under år 2019. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2. 
 

§ 20 

Markreservation för Eriksson och Ahlqvist AB på del 
av fastigheten Dörby 7:7, Smedby tågstation 
Dnr KS 2017/0299 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2017. 
 
Karta. 
 
Situationsplan. 
 
Fasadritning. 

Bakgrund 
Eriksson och Ahlqvist AB har visat intresse för att på del av fastigheten Dörby 
7:7 intill tågstationen i Smedby, 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 m2.  
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick det här området prioritering nr 17. Detaljplanen beställs av 
kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
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.  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

 

§ 21 

Försäljning av tomtmark för småhus på del av 
fastigheten Berga 10:2, söder om Svensknabbevägen 
Dnr KS 2017/0305 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2017. 
 
Översiktskarta. 
 
Detaljplanekarta. 
 
Illustration till detaljplan. 
 
Illustration av Humana Hus Svensknabben AB. 

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.  
 
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. 
 
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. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna marköverlåtelseavtal med 
Humana Hus Svensknabben AB (org nr 556972-5459). 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

 
 
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. 
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-04-25 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 april 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 10:00-12:00 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 22-26 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 
 

Övriga 
Johanna Petersson (C)  
Marianne Dahlberg (S), §§ 25-26 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Bertil Dahl 
Ordförande  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-04-25 

 
§ 22 

Markreservation inom kommande verksamhetsområde 
Snurrom på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 
Västerslät 17:1 för Modig Machine Tool AB  
Dnr KS 2017/0398 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 april 2017, 
 
Karta. 

Bakgrund 
Modig Machine Tool AB har inkommit med en ansökan om markreservation 
gällande området i norra Snurrom. Syftet med ansökan är att de vill uppföra en 
ny verksamhetslokal i området.  
 
Området för markreservationen är på ca 15 000 m2, inom ett större utpekat 
verksamhetsområde för Snurrom. Markreservationen föreslås gälla till och med 
den 31 augusti 2017. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, går igenom ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, ett 
15 000 kvm stort område inom kommande verksamhetsområde Snurrom 
beläget på fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Modig 
Machine Tool AB (org.nr: 556190-6982). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017.  

§ 23 

Markreservation inom kommande verksamhetsområde 
Snurrom på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 
Västerslät 17:1 för Norden Machinery AB 
Dnr KS 2017/0426 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 april 2017, 
 
Karta. 

Bakgrund 
Norden Machinery AB har inkommit med en ansökan om markreservation 
gällande området norr om trafikplats Snurrom. Syftet med ansökan är att de 
vill uppföra en ny verksamhetslokal i området.  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-04-25 

 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. Området för 
markreservationen är på ca 65 000 kvm inom ett större utpekat 
verksamhetsområde för Snurrom.  

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, går igenom ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, ett 
65 000 kvm stort område inom kommande verksamhetsområde Snurrom 
beläget på fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Norden 
Machinery AB (org.nr: 556060-6690). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 

§ 24 

Exploateringschefen informerar 
Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om arbetssätt vad gäller 
verksamhetsområden kopplat till befintliga och planerade detaljplaneområden. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 25 

Information om ny bad- och friskvårdsanläggning 
Överläggning 
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, och Lolita Persson, kultur- och 
fritidsförvaltningen, informerar om arbetet med den nya bad- och friskvårds-
anläggningen i Snurrom. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 26 

Information om Kulturkvarteret 
Överläggning 
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med 
kulturkvarteret. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-04-12 

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 

 
 

Tid 
Onsdagen den 12 april 2017 kl. 13:00 

Plats 
Personalenheten 

Omfattning 
§ 16-21 

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 
Ylva Gorton, chef arbetsmiljöenheten 
Mats Linde, förvaltningschef   § 16 
Eva-Marie Adelgren, hälsoutvecklare   § 21 
 

Sekreterare 
 
 
Mats Gustafsson 
 

Justeras 
 
 
 
Bertil Dahl Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande Vice ordförande 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-04-12 

 

 

Behandling av mötesärende 
 

§ 16 

BoU-förvaltningen redovisar lönestrategi för lärare 
Dnr  
 
Mats Linde redovisar hur Barn- och ungdomsförvaltningen tänker runt lärarnas 
löner. När det gäller lärare i grundskolan så har man uppnått en lönespridning 
som ligger runt 40% så där behöver man inte göra några yterliggare insatser för 
att öka lönespridningen. När det gäller förskollärare och fritidspedagoger 
däremot så är lönespridningen alldeles för liten och där behöver förvaltningen 
förmodligen göra insatser över flera år för att åstadkomma en acceptabel 
lönebild för dessa grupper.   
 
Medianlönerna för lärargrupperna ser ut på följande vis innan löneöversyn 
2017. 
  Medianlön  
Grundskollärare 32 930  
Förskollärare  28 400  
Fritidspedagoger 28 700  
  
 
 
Personalutskottet tackar för redovisningen. 
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Sammanträdesdatum 

2017-04-12 

 

 

§ 17 

Löneöversyn 2017 
Dnr  
 
Mats Gustafsson informerar om att märket på industrisidan nu är klart. 
Industriavtalet löper på 3 år och innebär löneökningar på 6,5% under perioden. 
 
Märket ska nu översättas till Kommunals avtal av de centrala parterna och 
innan detta är gjort vet arbetsgivaren inte vad kostnaden blir för 2017. Detta 
innebär att kommunerna för avvakta de centrala parternas överläggningar. 
 
Som det ser ut just nu kommer löneökningar inte att kunna betalas ut innan 
sommaren. Preliminär tidsplan ligger någonstans i september – oktober 2017. 
 
Personalutskottet tackar för informationen. 
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2017-04-12 

 

 

§ 18 

Revidering av alkohol- och drogpolicy samt 
tobakspolicy med anledning av namnbyte 
Dnr  
 
Anne Elgmark och Ylva Gorton informerar om att det behövs göras en liten 
revidering i dokumenten alkohol- och drogpolicy och tobakspolicy då 
kommunhälsan har bytt namn till arbetsmiljöenheten. 
 
Personalutskottet ger personalenheten och arbetsmiljöenheten i uppdrag att 
revidera dokumenten utifrån namnbytet. Personalenheten och 
arbetsmiljöenheten får också i uppdrag att till nästa möte i maj ta fram förslag 
till nya skrivningar i tobakspolicyn då delmål från 2014 är uppnådda.  
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2017-04-12 

 

 

§ 19 

Personalbil - förfrågan om möjlighet till fler bilar per 
anställd 
Dnr  
 
Förfrågan har inkommit om möjlighet att som anställd teckna sig för fler 
miljöbilar än en. 
 
Personalchefen har undersökt hur skatteverket ställer sig till frågan och 
skattemässigt finns inga hinder. 
 
Personalutskottet finner inga hinder för att anställda i Kalmar kommun kan 
teckna sig för fler miljöbilar mot lönebruttoavdrag. 
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2017-04-12 

 

 

§ 20 

Förhandlingsframställan från BRF 
Dnr  
Mats Gustafsson informerar att arbetsgivaren sitter i lokala förhandlingar med 
BRF gällande villkor för deltidsbrandmän. 
 
Brandmännens riksförbund (BRF) har inkommit med en 
förhandlingsframställan där BRF vill skriva lokala kollektivavtal gällande 
ersättningar för deltidsbrandmän. 
 
Yrkanden gäller 
1: Verksamhetstillägg 
Verksamhetsersättningen är en ersättning baserat på hur många år den enskilde 
brandmannen varit anställd.  Ersättningen utbetalas per månad. 
0-2 år erhåller 0 % av beredskapsersättningen 
3-5 år erhåller 7 % av beredskapsersättningen 
6-10 år erhåller 12 % av beredskapsersättningen 
11 år och mer erhåller 16 % av beredskapsersättningen 
 
2: Ersättningar för platschefer och styrkeledare och styrkeledare i reserv 
samt Arbetsledare. 
Ersättning för platschef är 100 % av beredskapsersättningen/mån. 
Styrkeledare erhåller 25 % av beredskapsersättningen/beredskapsvecka. 
Styrkeledare i reserv samt Arbetsledare* erhåller 12,5 % av 
beredskapsersättningen/beredskapsvecka. 
*(Tidigare styrkeledare med räddningsledarutbildning behåller den högre 
ersättningen vid degradering till arbetsledare) 
 
3: Vakansersättning för beredskap 
Vakansersättningen utbetalas då det uppstår vakanser i beredskapsstyrkan, 
exempelvis för sjukdom, tjänstledigheter, föräldraledigheter, VAB eller 
personalbrist. 
Vakansersättning utbetalas med 100 % av beredskapsersättningen. 
 
4: C-körkortsutbildning 
Arbetsgivaren står för C-körkort samt ersättning för egenstudier och transport 
med upp till 40 timmar enligt gällande RIB 17 § 5 Mom. 1. 
 
5: Särskilt ansvar/arbetsuppgift 
Ersättning för att framföra räddningstjänstens tunga fordon samt övriga 
kompetenser. 
Chaufför släckbil 7 % av beredskapsersättningen 
Chaufför tankbil/lastväxlare 7 % av beredskapsersättningen 
Båtförare 7 % av beredskapsersättningen 
Bandvagnsförare 7 % av beredskapsersättningen 
Ersättningen utbetalas per månad. 
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6: Fys.-ersättning 
Ersättning utgår med 5 tim./mån enligt RIB 17 § 5 Mom. 1. 
 
7: Kostnadsersättning för fordon 
Kostnadsersättning för fordon utbetalas generellt enligt skatteverkets nivå på 
bilersättning med 16 mil/beredskapsvecka. (16x18.50 =296) 
 
8: Beredskap semesterperiod 
Ersättning med 100 % av beredskapsersättningen/beredskapsvecka om man 
har beredskap på sin huvudsemester maj-september. 
 
9: Ersättning vid deltagande i utbildning 
Vid utbildning ersätts förutom förlorad inkomst hos huvudarbetsgivaren 
även för förlorad inkomst från räddningstjänsten. 
Premie för utbildningen Grundkurs för räddningsinsats ska utgå om 2000 kr 
per studiepoäng/studievecka. 
Premie för utbildningen Räddningsledare ska utgå om 2000 kr per 
studiepoäng/studievecka. 
  
10. Särskilt tillägg 
Ersättning för all tjänstgöring* som utförs under följande tid: 
Vardagar klockan 18.00-06.00 samt fredag - måndag klockan 18.00- 06.00 utges 
ett tillägg om 25 % på RIB 17 § 5 Mom. 1. 
 
*(Som tjänstgöring ses larm, övning, materialvård etc.) 
 
 
 
Arbetsgivaren undersöker vad som är möjligt i det centrala avtalet att lokalt 
förhandla om. 
 
Personalutskottet fattar inget beslut med anledning av informationen 
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§ 21 

Information från arbetsmiljöenheten 
Dnr  
Eva-Marie Adelgren, hälsoutvecklare på arbetsmiljöenheten, berättar att 
Kalmar kommuns ansökan om medel från Europeiska socialfonden (ESF) har 
blivit beviljad. Projektet omfattar totalt 6,9 miljoner kronor och 
medfinansieringen från ESF är 47 %. Kommunerna i länet, Landstinget, 
Regionförbundet samt Försäkringskassan medverkar i projektet.  
 
Målet med projektet är att via fyra försöksarbetsplatser ta fram, fastställa samt 
genomföra certifiering för hälsofrämjande arbetsplats (Kalmarmodell) och att 
ta fram, fastställa samt genomföra chefs- och medarbetarutbildningar kopplat 
till hälsofrämjande insatser för att minska den psykiska ohälsan. Eva-Marie 
kommer att vara projektledare för projektet. 
 
 
Personalutskottet fattar inget beslut med anledning av frågan. 
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KLP Fredag 2017-04-07
Sida 1

Portföljrapport 2017-03-31 KLP-Totalt
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 2 083 301 317 58,43 % 1 673 237 537 410 063 780
Räntebärande 1 349 638 481 37,85 % 1 337 542 868 12 095 613
Likviditet inkl skuld optioner 127 813 429 3,58 %
Upplupna räntor 4 577 866 0,14 %
Totalt marknadsvärde 3 565 331 093 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 3 411 769 464
Värdeändring 2017 153 561 629 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 1 318 431 000

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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KLP Fredag 2017-04-07
Sida 2

Portföljrapport 2017-03-31 Emmaboda kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 33 274 070 58,43 % 26 724 613 6 549 456
Räntebärande 21 556 154 37,85 % 21 362 966 193 189
Likviditet inkl skuld optioner 2 041 410 3,58 %
Upplupna räntor 73 117 0,14 %
Totalt marknadsvärde 56 944 751 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 54 492 096
Värdeändring 2017 2 452 655 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 16 850 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 1,597179892400% Antal andelar per 2017-03-31 14 430,8598

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Förmögenheter för perioden 2016-04-30 - 2017-03-31
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2017

KLP Fredag 2017-04-07
Sida 3

Portföljrapport 2017-03-31 Hultsfreds kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 91 960 071 58,43 % 73 859 236 18 100 835
Räntebärande 59 575 084 37,85 % 59 041 165 533 919
Likviditet inkl skuld optioner 5 641 878 3,58 %
Upplupna räntor 202 074 0,14 %
Totalt marknadsvärde 157 379 107 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 150 600 665
Värdeändring 2017 6 778 443 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 39 009 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 4,414151255000% Antal andelar per 2017-03-31 39 882,7947

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2017

KLP Fredag 2017-04-07
Sida 4

Portföljrapport 2017-03-31 Högsby kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 64 559 263 58,43 % 51 851 828 12 707 435
Räntebärande 41 823 842 37,85 % 41 449 012 374 830
Likviditet inkl skuld optioner 3 960 800 3,58 %
Upplupna räntor 141 863 0,14 %
Totalt marknadsvärde 110 485 768 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 105 727 059
Värdeändring 2017 4 758 709 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 26 375 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 3,098892234400% Antal andelar per 2017-03-31 27 999,1499

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Mars 2017

KLP Fredag 2017-04-07
Sida 5

Portföljrapport 2017-03-31 Kalmar kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 72 096 192 58,43 % 57 905 236 14 190 956
Räntebärande 46 706 539 37,85 % 46 287 950 418 589
Likviditet inkl skuld optioner 4 423 201 3,58 %
Upplupna räntor 158 425 0,14 %
Totalt marknadsvärde 123 384 357 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 118 070 095
Värdeändring 2017 5 314 262 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 50 000 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 3,460670384400% Antal andelar per 2017-03-31 31 267,8924

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2017-03-31 Landstinget i Kalmar
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 1 000 213 242 58,43 % 803 337 630 196 875 613
Räntebärande 647 974 573 37,85 % 642 167 351 5 807 222
Likviditet inkl skuld optioner 61 364 471 3,58 %
Upplupna räntor 2 197 878 0,14 %
Totalt marknadsvärde 1 711 750 165 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 1 638 023 732
Värdeändring 2017 73 726 433 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 537 176 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 48,010973463400% Antal andelar per 2017-03-31 433 789,3487

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2017-03-31 Mönsterås kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 101 200 235 58,43 % 81 280 624 19 919 611
Räntebärande 65 561 199 37,85 % 64 973 632 587 567
Likviditet inkl skuld optioner 6 208 775 3,58 %
Upplupna räntor 222 378 0,14 %
Totalt marknadsvärde 173 192 587 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 165 733 045
Värdeändring 2017 7 459 542 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 51 021 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 4,857685931300% Antal andelar per 2017-03-31 43 890,2248

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2017-03-31 Mörbylånga kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 57 992 319 58,43 % 46 577 480 11 414 839
Räntebärande 37 569 537 37,85 % 37 232 834 336 702
Likviditet inkl skuld optioner 3 557 909 3,58 %
Upplupna räntor 127 433 0,14 %
Totalt marknadsvärde 99 247 198 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 94 972 543
Värdeändring 2017 4 274 655 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 24 500 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 2,783674091900% Antal andelar per 2017-03-31 25 151,0870

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljrapport 2017-03-31 Nybro kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 76 060 520 58,43 % 61 089 251 14 971 269
Räntebärande 49 274 776 37,85 % 48 833 169 441 606
Likviditet inkl skuld optioner 4 666 419 3,58 %
Upplupna räntor 167 136 0,14 %
Totalt marknadsvärde 130 168 850 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 124 562 375
Värdeändring 2017 5 606 475 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 50 000 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 3,650961075100% Antal andelar per 2017-03-31 32 987,2092

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Förmögenheter för perioden 2016-04-30 - 2017-03-31
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Portföljrapport 2017-03-31 Oskarshamns kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 429 918 185 58,43 % 345 295 824 84 622 361
Räntebärande 278 516 661 37,85 % 276 020 563 2 496 098
Likviditet inkl skuld optioner 26 376 078 3,58 %
Upplupna räntor 944 706 0,14 %
Totalt marknadsvärde 735 755 630 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 704 066 053
Värdeändring 2017 31 689 577 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 20,636390011900% Antal andelar per 2017-03-31 186 454,1695

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Förmögenheter för perioden 2016-04-30 - 2017-03-31
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Portföljrapport 2017-03-31 Torsås kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 34 309 078 58,43 % 27 555 897 6 753 181
Räntebärande 22 226 670 37,85 % 22 027 472 199 198
Likviditet inkl skuld optioner 2 104 910 3,58 %
Upplupna räntor 75 391 0,14 %
Totalt marknadsvärde 58 716 048 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 56 187 102
Värdeändring 2017 2 528 947 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 32 500 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 1,646861032400% Antal andelar per 2017-03-31 14 879,7394

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning

0 Mkr

20 Mkr

40 Mkr

2
0

0
3

-0
2

-2
8

2
0

0
3

-1
2

-3
1

2
0

0
4

-1
2

-3
1

2
0

0
5

-1
2

-3
1

2
0

0
6

-1
2

-3
1

2
0

0
7

-1
2

-3
1

2
0

0
8

-1
2

-3
1

2
0

0
9

-1
2

-3
1

2
0

1
0

-1
2

-3
1

2
0

1
1

-1
2

-3
1

2
0

1
2

-1
2

-3
1

2
0

1
3

-1
2

-3
1

2
0

1
4

-1
2

-3
1

2
0

1
5

-1
2

-3
1

2
0

1
6

-1
2

-3
1

2
0

1
7

-0
3

-3
1

Förmögenheter för perioden 2016-04-30 - 2017-03-31
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Portföljrapport 2017-03-31 Vimmerby kommun
Marknadsvärde

kronor
Andel, % Anskaffnings-

värde kronor
Vinst/förlust(-)

kronor

Aktier 121 718 143 58,43 % 97 759 918 23 958 225
Räntebärande 78 853 447 37,85 % 78 146 753 706 694
Likviditet inkl skuld optioner 7 467 577 3,58 %
Upplupna räntor 267 465 0,14 %
Totalt marknadsvärde 208 306 631 100,00 %

Marknadsvärde 2016-12-31 199 334 699
Värdeändring 2017 8 971 931 Varav insättning(+)/uttag(-)   +0

Totala avsättningar 1996-2017 51 000 000 Andelskurs per 2017-03-31 3 946,0401
Andel i KLP per rapportdatum 5,842560628600% Antal andelar per 2017-03-31 52 788,7770

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-03-31 Insatt kapital Avkastning
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Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Mars 2017

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2017-03-31

Antal andelar   903 521,2499 St
Andelskurs 3 946,0401 Kr

Svenska aktier/fonder 48,26%1 720 472 282 Kr
Utländska aktier/fonder 10,18%  362 829 035 Kr
Obligationer 33,78%1 204 208 088 Kr
Räntefonder 4,08%  145 430 393 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,13%  4 545 976 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   31 890 Kr
Likviditet 4,25%  151 375 509 Kr
Ej bokförd likviditet -0,45% - 15 998 102 Kr
Öppen position köpoptioner -0,21% - 7 563 978 Kr

Summa förmögenhet 3 565 331 092 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-03

Avkastning, portfölj 10,24% 
Avkastning, jämförelseindex 9,47% 

Standaravvikelse, portfölj 8,74% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 8,02% 

Sharpekvot, portfölj 1,01 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,01 

Aktiv risk 2,42% 
Informationskvot 0,32 

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-03 - 2017-03
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2017-03-31
Från datum Portföljen Index Differens
2017-02-28 0,86% 0,99% -0,12%
01-31 3,85% 2,82% 1,03%
2016-12-31 4,50% 3,18% 1,33%
11-30 6,77% 4,59% 2,18%
10-31 7,73% 4,98% 2,75%
09-30 7,55% 4,43% 3,12%
08-31 9,75% 5,33% 4,42%
07-31 12,11% 6,69% 5,42%
06-30 15,93% 9,88% 6,04%
05-31 14,30% 8,64% 5,65%
04-30 16,32% 10,21% 6,11%
03-31 16,73% 10,57% 6,17%
2015-12-31 16,34% 9,63% 6,71%
2014-12-31 23,24% 15,89% 7,35%
2013-12-31 37,47% 29,15% 8,33%
2012-12-31 57,59% 46,56% 11,02%
2011-12-31 77,13% 61,15% 15,98%
2010-12-31 67,09% 56,81% 10,28%
2009-12-31 90,54% 78,94% 11,59%
2008-12-31 135,97% 125,88% 10,09%
2007-12-31 99,16% 88,67% 10,49%
2006-12-31 95,02% 88,86% 6,16%
2005-12-30 129,24% 115,73% 13,51%
2004-12-30 184,37% 157,82% 26,55%
2003-12-30 224,59% 194,02% 30,57%
2003-02-28 294,60% 257,58% 37,03%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
Aktier 2 083 58,4% 25%-60%

Total utlandsandel  363 10,2% Max 15%

Aktier i övriga länder *)  19 0,5% Max 5%

Enskild motpart Max 10%
exkl svenska staten
- Swedbank  319  9,0%
- Svenska Handelsbanken 196  5,5%
- SEB  170  4,8%
- Nordea  142  4,0%
- Volvo  112  3,1%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag  668 18,7% 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 1711 750 165 218,7%
Oskarshamns kommun 20,64% 440 000 000 735 755 629 67,2%
Vimmerby kommun 5,84% 51 000 000 208 306 631 308,4%
Mönsterås kommun 4,86% 51 021 000 173 192 587 239,5%
Hultsfreds kommun 4,41% 39 009 000 157 379 107 303,4%
Nybro kommun 3,65% 50 000 000 130 168 850 160,3%
Kalmar kommun 3,46% 50 000 000 123 384 357 146,8%
Högsby kommun 3,10% 26 375 000 110 485 768 318,9%
Mörbylånga kommun 2,78% 24 500 000 99 247 198 305,1%
Torsås kommun 1,65% 32 500 000 58 716 048 80,7%
Emmaboda kommun 1,60% 16 850 000 56 944 751 238,0%
Summa 100.00% 1 318 431 000 3 565 331 092 170,4%
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Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-03
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Mars 2017

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2017-03-31

Antal andelar   307 158,0603 St
Andelskurs 6 982,6606 Kr

Svenska aktier/fonder 80,22%1 720 472 282 Kr
Utländska aktier/fonder 16,92%  362 829 035 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   28 827 Kr
Likviditet 3,96%  85 012 429 Kr
Ej bokförd likviditet -0,75% - 15 998 102 Kr
Öppen position köpoptioner -0,35% - 7 563 978 Kr

Summa förmögenhet 2 144 780 493 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-03

Avkastning, portfölj 14,80% 
Avkastning, jämförelseindex 14,32% 

Standaravvikelse, portfölj 14,79% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 16,61% 

Sharpekvot, portfölj 0,91 
Sharpekvot, jämförelseindex 0,78 

Aktiv risk 3,96% 
Informationskvot 0,12 

Fem största innehaven 2017-03-31

Skandinaviska Enskilda Banken A  109 670 000 Kr
Hennes & Mauritz B  103 050 000 Kr
Investor B  99 807 120 Kr
Volvo B  88 641 000 Kr
Nordea  81 840 000 Kr

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-03 - 2017-03
Portföljen Index Aktieinnehav

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2016-03-31 2016-05-31

|

2016-08-31

|

2016-11-30

|

2017-02-28

|

Avkastning per 2017-03-31
Från datum Portföljen Index Differens
2017-02-28 1,31% 2,14% -0,83%
01-31 5,43% 5,15% 0,28%
2016-12-31 6,45% 6,46% -0,01%
11-30 9,87% 9,57% 0,30%
10-31 11,67% 11,15% 0,52%
09-30 10,89% 10,10% 0,80%
08-31 14,40% 12,06% 2,34%
07-31 18,11% 14,82% 3,28%
06-30 24,11% 21,18% 2,93%
05-31 21,02% 16,85% 4,16%
04-30 23,80% 19,77% 4,03%
03-31 24,01% 20,86% 3,14%
2015-12-31 23,30% 16,73% 6,57%
2014-12-31 34,22% 28,87% 5,35%
2013-12-31 57,32% 49,24% 8,08%
2012-12-31 95,13% 90,96% 4,17%
2011-12-31 128,56% 122,44% 6,12%
2010-12-31 100,08% 92,40% 7,69%
2009-12-31 148,66% 143,78% 4,89%
2008-12-31 255,57% 271,78% -16,21%
2007-12-31 156,41% 126,60% 29,81%
2006-12-31 143,99% 120,71% 23,28%
2005-12-30 203,32% 182,65% 20,67%
2004-12-30 305,46% 285,32% 20,15%
2003-12-30 388,01% 365,27% 22,74%
2003-02-28 598,27% 558,38% 39,89%

Branschfördelning 2017-03-31 och 2016-12-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Mars 2017

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 3

Ej bokförd likviditet
Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto

Köp av Recipharm B 2017-03-30 2017-04-03  38 500   123,80 4 766 420 4 766 420   0 SEB
Köp av Hennes & Mauritz B 2017-03-30 2017-04-03  50 000   224,63 11 231 682 11 231 682   0 SEB
Summa köp 15 998 102   0

Summa ej bokförd likviditet -15 998 102

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Söderberg & Partners SEK  548 099,11   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 20 608 658,29   0,00   0,00   0,00%
SWEDBANK SEK 46 258 090,08  28 826,71   0,00   0,25%
SEB SEK 17 597 581,90   0,00   0,00   0,00%
Summa 85 012 429,38  28 826,71   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,9421 DKK  1,2854 EUR  9,5609
GBP  11,1868 NOK  1,0448 USD  8,9499

Övriga skulder och fodringar
Text Belopp
Öppen position köpoptioner 7 563 978
Summa skulder 7 563 978

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-03
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-03-31

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

Finans och fastighet  499 464 577  393 963 211,99  26,78  105 501 365 23,97     
Catella B   450 000   18,90  8 505 000  8 993 219,00   19,98 - 5,43 -  488 219 0,41     SEB
Hemfosa Fastigheter AB   150 000   80,00  12 000 000  7 744 070,83   51,63  54,96  4 255 929 0,58     SEB
Investor B   264 600   377,20  99 807 120  59 516 630,72   224,93  67,70  40 290 489 4,79     Handelsbanken
Nordea   800 000   102,30  81 840 000  61 358 857,83   76,70  33,38  20 481 142 3,93     SEB
Pandox b   138 361   137,00  18 955 457  14 782 597,16   106,84  28,23  4 172 860 0,91     Handelsbanken
Platzer Fastigheter AB   350 000   43,70  15 295 000  11 808 566,48   33,74  29,52  3 486 434 0,73     Handelsbanken
Skandinaviska Enskilda Banken A  1 100 000   99,70  109 670 000  96 311 568,72   87,56  13,87  13 358 431 5,26     Swedbank
Swedbank A   360 000   207,60  74 736 000  53 900 459,02   149,72  38,66  20 835 541 3,59     Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A   640 000   122,90  78 656 000  79 547 242,23   124,29 - 1,12 -  891 242 3,78     Handelsbanken

Hälsovård  193 613 703  152 876 919,77  26,65  40 736 783 9,29     
Alligator   300 000   30,30  9 090 000  10 856 206,00   36,19 - 16,27 - 1 766 206 0,44     SEB
AstraZeneca   27 700   558,00  15 456 600  13 884 646,24   501,25  11,32  1 571 954 0,74     Handelsbanken
Elekta B   899 937   87,65  78 879 478  58 731 085,28   65,26  34,31  20 148 393 3,79     SEB
Getinge B   170 000   157,20  26 724 000  31 285 051,26   184,03 - 14,58 - 4 561 051 1,28     SEB
Raysearch Laboratories B   140 000   235,00  32 900 000  15 291 727,97   109,23  115,15  17 608 272 1,58     SEB
Recipharm B   38 500   124,25  4 783 625  4 766 420,00   123,80  0,36   17 205 0,23     SEB
Swedish Orphan Biovitrum   200 000   128,90  25 780 000  18 061 783,02   90,31  42,73  7 718 217 1,24     SEB

Industri  554 015 505  363 082 585,20  52,59  190 932 920 26,59     
ABB Ltd   143 000   209,40  29 944 200  23 302 064,83   162,95  28,50  6 642 135 1,44     SEB
Atlas Copco B   210 000   284,80  59 808 000  26 281 823,00   125,15  127,56  33 526 177 2,87     SEB
Bravida Holding   344 000   58,10  19 986 400  16 371 393,00   47,59  22,08  3 615 007 0,96     SEB
Bulten AB   95 931   112,25  10 768 255  6 776 835,79   70,64  58,90  3 991 419 0,52     SEB
Intrum Justitia   100 000   334,50  33 450 000  15 619 000,67   156,19  114,16  17 830 999 1,61     SEB
NCC B   178 100   221,50  39 449 150  34 994 158,67   196,49  12,73  4 454 991 1,89     SEB
Sandvik   600 000   133,90  80 340 000  54 674 281,55   91,12  46,94  25 665 718 3,86     Swedbank
Securitas B   100 000   140,00  14 000 000  14 155 874,00   141,56 - 1,10 -  155 874 0,67     SEB
Skanska B   325 500   211,00  68 680 500  41 956 504,11   128,90  63,69  26 723 996 3,30     SEB
SKF B   300 000   177,30  53 190 000  46 168 299,29   153,89  15,21  7 021 701 2,55     SEB
Trelleborg B   170 000   191,90  32 623 000  14 497 336,41   85,28  125,03  18 125 664 1,57     SEB
Volvo A   175 000   132,20  23 135 000  7 235 357,25   41,34  219,75  15 899 643 1,11     Swedbank
Volvo B   670 000   132,30  88 641 000  61 049 656,63   91,12  45,19  27 591 343 4,25     Swedbank

IT  120 304 584  120 303 085,33  0,00   1 499 5,77     
Acando b   925 610   30,80  28 508 788  15 555 474,90   16,81  83,27  12 953 313 1,37     SEB
Ericsson B   900 000   59,80  53 820 000  82 068 351,34   91,19 - 34,42 - 28 248 351 2,58     Swedbank
KnowIT   252 243   118,50  29 890 796  13 673 121,09   54,21  118,61  16 217 675 1,43     SEB
Tobii AB   140 000   57,75  8 085 000  9 006 138,00   64,33 - 10,23 -  921 138 0,39     SEB

Material  96 280 000  62 719 822,56  53,51  33 560 177 4,62     
Boliden   90 000   267,00  24 030 000  16 104 651,23   178,94  49,21  7 925 349 1,15     SEB
SCA B   250 000   289,00  72 250 000  46 615 171,33   186,46  54,99  25 634 829 3,47     SEB

Sällanköpsvaror  138 063 000  133 647 207,89  3,30  4 415 792 6,63     
Autoliv   30 000   918,00  27 540 000  28 152 959,42   938,43 - 2,18 -  612 959 1,32     Swedbank
Electrolux B   30 000   249,10  7 473 000  6 737 591,62   224,59  10,92   735 408 0,36     SEB
Hennes & Mauritz B   450 000   229,00  103 050 000  98 756 656,85   219,46  4,35  4 293 343 4,95     SEB

Teleoperatörer  112 720 913  123 015 391,28 - 8,37 - 10 294 478 5,41     
Tele 2 B   460 788   85,55  39 420 413  33 356 222,14   72,39  18,18  6 064 191 1,89     SEB



Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-03-31

Benämning Innehav Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Anskaffnings-
kurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

    Depå

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 2

Telia Company  1 950 000   37,59  73 300 500  89 659 169,14   45,98 - 18,25 - 16 358 669 3,52     Swedbank

Utland  362 829 035  313 887 470,89  15,59  48 941 564 17,42     
Alfred Berg Fastighetsfond   189 005   147,81  27 936 832  23 000 000,00   121,69  21,46  4 936 832 1,34     Alfred Berg
Autocall Amerikanska 200714   150 000   36,65  5 497 500  15 000 000,00   100,00 - 63,35 - 9 502 500 0,26     SEB
Autocall svbolag 200917   150 000   125,88  18 882 000  15 000 000,00   100,00  25,88  3 882 000 0,91     SEB
Autocall svbolag 201106   120 000   86,67  10 400 400  12 000 000,00   100,00 - 13,33 - 1 599 600 0,50     SEB
Autocall svbolag 220302   150 000   99,50  14 925 000  15 000 000,00   100,00 - 0,50 -  75 000 0,72     SEB
Autocall svbolag 220303   150 000   98,30  14 745 000  15 000 000,00   100,00 - 1,70 -  255 000 0,71     SEB
Autocall svbolag CBK 211202   150 000   109,48  16 422 000  15 000 000,00   100,00  9,48  1 422 000 0,79     SEB
Autocall svbolag månad 200713   200 000   110,18  22 036 000  20 000 000,00   100,00  10,18  2 036 000 1,06     SEB
Autocall svbolag skandia211110   150 000   109,05  16 357 500  15 000 000,00   100,00  9,05  1 357 500 0,79     SEB
Handelsbanken Hållbar Energi   462 435   144,57  66 854 234  45 574 174,61   98,55  46,69  21 280 059 3,21     Handelsbanken
ING BANK N:V LÅN 6133 190128   200 000   94,05  18 810 000  17 764 000,00   88,82  5,89  1 046 000 0,90     Swedbank
NDA Bevis Nordiska Bolag   120 000   98,57  11 828 400  12 000 000,00   100,00 - 1,43 -  171 600 0,57     SEB
Novo Nordisk B   45 000   307,86  13 853 517  14 366 333,12   319,25 - 3,57 -  512 816 0,66     SEB
OPM Private Equity   99 047   251,80  24 940 461  10 331 172,70   104,31  141,41  14 609 288 1,20     OPM Optimized Portfolia M-ment
Sampo A   30 000   425,08  12 752 264  12 477 415,20   415,91  2,20   274 849 0,61     SEB
Save Earth Fund   143 828   149,54  21 508 051  14 500 000,02   100,81  48,33  7 008 051 1,03     Handelsbanken
Storebrand   200 000   59,66  11 931 764  11 874 375,24   59,37  0,48   57 389 0,57     SEB
SWB Bevis Energieffktiv 191120   100 000   121,80  12 180 000  10 000 000,00   100,00  21,80  2 180 000 0,58     SEB
Öhman Global Hållbar   139 481   150,33  20 968 112  20 000 000,00   143,39  4,84   968 112 1,01     Öhman Fonder

Övriga  6 010 000  9 741 842,00 - 38,31 - 3 731 842 0,29     
XACT BEAR 2   100 000   60,10  6 010 000  9 741 842,00   97,42 - 38,31 - 3 731 842 0,29     Swedbank

Summa aktier 2 083 301 317 1 673 237 536,92 24,51  410 063 780    0,00 100,00    



OptionerKLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-03-31

Benämning Optionstyp Antal
kontrakt

Antal
aktier

Värderings-
kurs

Marknads-
värde

Erhållen
premie

Anskaffnings-
värde

Aktiekurs
Lösenkurs

Marknadsvärde
Lösenvärde

    Depå

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 3

ABB Ltd/1704/210 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  102 455   209,40 10 470 000    SEB
ABB Ltd/1705/215 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  62 560   209,40 8 376 000    SEB
ABB Ltd/1706/210 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  106 110   209,40 8 376 000    SEB
AstraZeneca/1704/510 Sälj av köp  277,00 27 700,00  0,00   0  190 507   558,00 15 456 600    Handelsbanken
Autoliv/1704/1020 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  83 598   918,00 18 360 000    Swedbank
Boliden/1705/285 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  228 431   267,00 13 350 000    SEB
Boliden/1706/280 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  280 995   267,00 10 680 000    SEB
Electrolux B/1704/245 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  58 800   249,10 7 473 000    SEB
Elekta B/1706/90 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  102 950   87,65 4 382 500    SEB
Elekta B/1706/95 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  78 200   87,65 4 382 500    SEB
Elekta B/1709/95 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  50 975   87,65 4 382 500    SEB
Ericsson B/1705/59 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  115 443   59,80 5 980 000    Swedbank
Ericsson B/1705/61 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  157 360   59,80 5 980 000    Swedbank
Ericsson B/1705/63 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  127 830   59,80 5 980 000    Swedbank
Ericsson B/1706/62 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  164 982   59,80 5 980 000    Swedbank
Ericsson B/1706/63 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  122 875   59,80 5 980 000    Swedbank
Ericsson B/1709/68 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  147 525   59,80 5 980 000    Swedbank
Ericsson B/1709/70 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  108 010   59,80 5 980 000    Swedbank
Hennes & Mauritz B/1704/265 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  150 270   229,00 13 740 000    SEB
Hennes & Mauritz B/1706/290 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  135 094   229,00 11 450 000    SEB
Nordea/1705/107.5 Sälj av köp  860,00 86 000,00  0,00   0  228 137   102,30 8 797 800    SEB
Nordea/1706/110 Sälj av köp 4 000,00 400 000,00  0,00   0  437 500   102,30 40 920 000    SEB
Sandvik/1706/125 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  272 921   133,90 13 390 000    Swedbank
Sandvik/1706/130 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  221 288   133,90 13 390 000    Swedbank
SCA B/1705/275 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  307 031   289,00 14 450 000    SEB
SCA B/1706/290 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  117 800   289,00 14 450 000    SEB
Skandinaviska Enskilda Banken A/1704/105 Sälj av köp  800,00 80 000,00  0,00   0  114 086   99,70 7 976 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1705/107.50 Sälj av köp 2 500,00 250 000,00  0,00   0  274 583   99,70 24 925 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1706/105 Sälj av köp 1 500,00 150 000,00  0,00   0  223 746   99,70 14 955 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1706/107.5 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  92 941   99,70 6 979 000    Swedbank
Skandinaviska Enskilda Banken A/1709/110 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  68 845   99,70 4 985 000    Swedbank
Skanska B/1704/225 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  111 660   211,00 12 660 000    SEB
Skanska B/1706/240 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  132 638   211,00 10 550 000    SEB
Skanska B/1709/230 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  84 340   211,00 8 440 000    SEB
SKF B/1705/180 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  144 919   177,30 8 865 000    SEB
SKF B/1705/190 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  73 650   177,30 5 319 000    SEB
SKF B/1706/185 Sälj av köp  200,00 20 000,00  0,00   0  65 828   177,30 3 546 000    SEB
Swedbank A/1706/230 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  51 080   207,60 8 304 000    Handelsbanken
Swedbank A/1706/240 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  63 850   207,60 10 380 000    Handelsbanken
Swedbank A/1709/240 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  72 705   207,60 8 304 000    Handelsbanken
Swedish Orphan Biovitrum/1704/122.50 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  122 750   128,90 6 445 000    SEB
Swedish Orphan Biovitrum/1706/130 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  105 425   128,90 6 445 000    SEB
Svenska Handelsbanken A/1704/135 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  127 700   122,90 12 290 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1706/130 Sälj av köp  600,00 60 000,00  0,00   0  64 740   122,90 7 374 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1706/135 Sälj av köp  500,00 50 000,00  0,00   0  49 000   122,90 6 145 000    Handelsbanken
Svenska Handelsbanken A/1706/140 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  96 285   122,90 8 603 000    Handelsbanken
Tele 2 B/1705/80 Sälj av köp 2 000,00 200 000,00  0,00   0  401 900   85,55 17 110 000    SEB
Tele 2 B/1706/77.10 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  203 920   85,55 8 555 000    SEB
Tele 2 B/1706/85 Sälj av köp 1 000,00 100 000,00  0,00   0  97 000   85,55 8 555 000    SEB



OptionerKLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-03-31

Benämning Optionstyp Antal
kontrakt

Antal
aktier

Värderings-
kurs

Marknads-
värde

Erhållen
premie

Anskaffnings-
värde

Aktiekurs
Lösenkurs

Marknadsvärde
Lösenvärde

    Depå

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 4

Trelleborg B/1704/190 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  54 345   191,90 5 757 000    SEB
Trelleborg B/1706/200 Sälj av köp  400,00 40 000,00  0,00   0  106 110   191,90 7 676 000    SEB
Volvo B/1706/115 Sälj av köp  700,00 70 000,00  0,00   0  203 093   132,30 9 261 000    Swedbank
Volvo B/1706/130 Sälj av köp 1 300,00 130 000,00  0,00   0  197 192   132,30 17 199 000    Swedbank
Summa   0 7 563 978   0 535 739 900    



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

Hennes & Mauritz B Köp 2017-03-30 2017-04-03  50 000   224,63 11 231 682,00  16 822,00 SEK   1,0000 11 231 682,00
Recipharm B Köp 2017-03-30 2017-04-03  38 500   123,80 4 766 420,00  7 139,00 SEK   1,0000 4 766 420,00
Ericsson B Sälj 2017-03-29 2017-03-31  90 000   57,59 5 183 445,00  6 747,00 SEK   1,0000 5 183 445,00  3 023 390
Hennes & Mauritz B Sälj 2017-03-29 2017-03-31  52 000   235,75 12 259 194,00  18 416,00 SEK   1,0000 12 259 194,00   880 947

Sandvik Sälj 2017-03-29 2017-03-31  100 000   130,66 13 066 152,00  17 008,00 SEK   1,0000 13 066 152,00  3 953 772
Raysearch Laboratories B Köp 2017-03-28 2017-03-30  6 731   228,64 1 538 984,00  2 305,00 SEK   1,0000 1 538 984,00
Acando b Köp 2017-03-27 2017-03-29  46 393   28,99 1 344 743,00  2 014,00 SEK   1,0000 1 344 743,00
Acando b Köp 2017-03-24 2017-03-28  53 607   29,64 1 589 147,00  2 380,00 SEK   1,0000 1 589 147,00
Raysearch Laboratories B Köp 2017-03-24 2017-03-28  8 269   231,09 1 910 897,00  2 862,00 SEK   1,0000 1 910 897,00

Catella B Köp 2017-03-21 2017-03-23  50 000   18,78  938 906,00  1 406,00 SEK   1,0000  938 906,00
Tobii AB Köp 2017-03-21 2017-03-23  20 000   56,33 1 126 688,00  1 688,00 SEK   1,0000 1 126 688,00
Handelsbanken Hållbar Energi Köp 2017-03-20 2017-03-20   213   0,00   0,00 SEK   1,0000   0,00
Ericsson B Sälj 2017-03-17 2017-03-21  10 000   58,92  589 233,00   767,00 SEK   1,0000  589 233,00   322 638
Investor B Sälj 2017-03-17 2017-03-21  30 000   359,48 10 784 440,00  15 560,00 SEK   1,0000 10 784 440,00  4 036 523

KK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-03-17 2017-03-17 10 784 440,00   371 023
KK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-03-17 2017-03-17 10 784 440,00   81 925
Nordea Köp 2017-03-17 2017-03-21  14 000   102,75 1 438 555,00  2 155,00 SEK   1,0000 1 438 555,00
Oscar Properties Sälj 2017-03-17 2017-03-21  14 240   85,45 1 216 789,00   731,00 SEK   1,0000 1 216 789,00   61 850
Sandvik Sälj 2017-03-17 2017-03-21  50 000   117,35 5 867 363,00  7 638,00 SEK   1,0000 5 867 363,00  1 311 173

Sandvik Sälj 2017-03-17 2017-03-21  50 000   119,84 5 992 200,00  7 800,00 SEK   1,0000 5 992 200,00  1 436 010
SCA B Sälj 2017-03-17 2017-03-21  50 000   269,60 13 479 750,00  20 250,00 SEK   1,0000 13 479 750,00  4 156 716
SK ABB Ltd/1703/210 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   35 240
SK Electrolux B/1703/245 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   79 583
SK Ericsson B/1703/59 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   59 277

SK Ericsson B/1703/60 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   103 317
SK Investor B/1703/360 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   126 743
SK Sandvik/1703/117.50 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   226 205
SK Sandvik/1703/120 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   177 030
SK SCA B/1703/270 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   201 413

SK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   231 123
SK Skandinaviska Enskilda Bank Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   106 710
SK Skanska B/1703/235 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   66 225
SK SKF B/1703/185 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   107 584
SK Swedbank A/1703/235 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   200 430

SK Swedbank A/1703/240 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   137 550
SK Swedish Orphan Biovitrum/17 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   126 510
SK Svenska Handelsbanken A/170 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   114 953
SK Tele 2 B/1703/77.10 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   19 407
SK Tele 2 B/1703/77.10 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   94 287

SK Trelleborg B/1703/190 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   94 320
SK Volvo B/1703/110 Option 2017-03-17 2017-03-17 13 479 750,00   118 020
Swedish Orphan Biovitrum Sälj 2017-03-17 2017-03-21  60 000   114,83 6 889 650,00  10 350,00 SEK   1,0000 6 889 650,00  1 471 115
Tele 2 B Sälj 2017-03-17 2017-03-21  101 712   76,98 7 830 232,00  11 763,00 SEK   1,0000 7 830 232,00   467 349
Trelleborg B Sälj 2017-03-17 2017-03-21  30 000   189,72 5 691 450,00  8 550,00 SEK   1,0000 5 691 450,00  3 133 097



Köp och försäljning av aktier och fonderKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och
övrig kostnad

Valuta Valuta-
kurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 2

Volvo B Sälj 2017-03-17 2017-03-21  30 000   109,86 3 295 710,00  4 290,00 SEK   1,0000 3 295 710,00   562 143
KK Nordea/1705/107.5 Option 2017-03-16 2017-03-16 3 295 710,00    0
Nordea Sälj 2017-03-16 2017-03-20  14 000   107,34 1 502 742,00  2 258,00 SEK   1,0000 1 502 742,00   435 459
SK Nordea/1705/107.5 Option 2017-03-16 2017-03-16 1 502 742,00   37 139
Oscar Properties Köp 2017-03-15 2017-03-17  14 240   81,11 1 154 939,00  1 499,00 SEK   1,0000 1 154 939,00

Autoliv Köp 2017-03-13 2017-03-15  4 410   952,57 4 200 839,00  2 519,00 SEK   1,0000 4 200 839,00
Autoliv Köp 2017-03-13 2017-03-15  3 590   955,65 3 430 788,00  2 057,00 SEK   1,0000 3 430 788,00
KK Nordea/1703/105 Option 2017-03-13 2017-03-13 3 430 788,00   422 263
SK Nordea/1703/105 Option 2017-03-13 2017-03-13 3 430 788,00   275 100
Tobii AB Köp 2017-03-13 2017-03-15  20 000   61,21 1 224 290,00  1 834,00 SEK   1,0000 1 224 290,00

ELTEL Sälj 2017-03-10 2017-03-14  130 000   49,01 6 370 946,00  9 571,00 SEK   1,0000 6 370 946,00  3 084 571
Acando b Sälj 2017-03-08 2017-03-10  22 856   32,64  746 058,00  1 121,00 SEK   1,0000  746 058,00   396 645
Pandox b Sälj 2017-03-08 2017-03-10  11 639   138,02 1 606 447,00  2 413,00 SEK   1,0000 1 606 447,00   362 927
Acando b Sälj 2017-03-07 2017-03-09  51 534   32,57 1 678 209,00  2 521,00 SEK   1,0000 1 678 209,00   890 378
Hemfosa Fastigheter AB Sälj 2017-03-07 2017-03-09  30 000   81,07 2 432 058,00  3 654,00 SEK   1,0000 2 432 058,00   883 244

KnowIT Sälj 2017-03-07 2017-03-09  2 301   124,31  286 045,00   430,00 SEK   1,0000  286 045,00   161 317
Platzer Fastigheter AB Sälj 2017-03-07 2017-03-09  57 778   44,95 2 597 027,00  3 901,00 SEK   1,0000 2 597 027,00   647 669
Autocall svbolag 220303 Köp 2017-03-03 2017-03-03  150 000   100,00 15 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 15 000 000,00
Autocall svbolag 220302 Köp 2017-03-02 2017-03-02  150 000   100,00 15 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 15 000 000,00
Elekta B Köp 2017-03-02 2017-03-06  20 207   85,61 1 729 893,00  2 591,00 SEK   1,0000 1 729 893,00

Nordea Köp 2017-03-02 2017-03-06  200 000   106,66 21 331 950,00  31 950,00 SEK   1,0000 21 331 950,00
Swedbank A Köp 2017-03-02 2017-03-06  20 000   226,91 4 538 119,00  6 797,00 SEK   1,0000 4 538 119,00
Svenska Handelsbanken A Köp 2017-03-02 2017-03-06  40 000   127,19 5 087 620,00  7 620,00 SEK   1,0000 5 087 620,00
Elekta B Sälj 2017-03-01 2017-03-03  20 270   88,97 1 803 388,00  2 709,00 SEK   1,0000 1 803 388,00   490 014
Raysearch Laboratories B Sälj 2017-03-01 2017-03-03  15 000   241,86 3 627 940,00  5 450,00 SEK   1,0000 3 627 940,00  2 206 918

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  98 584 460,00  114 796 468,00  98 584 460,00  114 796 468,00  93 281 800,39  27 945 266,10  6 430 598,49  2 738 163,00   875 211,00
Summa  98 584 460,00  114 796 468,00  93 281 800,39  27 945 266,10  6 430 598,49  2 738 163,00   875 211,00



UtdelningarKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

AstraZeneca SEK 2017-03-20 2017-03-20  458 989,00   0,00  458 989,00   1,0000  458 989,00
Autocall svbolag 200917 SEK 2017-03-17 2017-03-17  75 000,00   0,00  75 000,00   1,0000  75 000,00
Autocall svbolag månad 200713 SEK 2017-03-14 2017-03-14  140 000,00   0,00  140 000,00   1,0000  140 000,00
Autocall svbolag skandia211110 SEK 2017-03-02 2017-03-02  150 000,00   0,00  150 000,00   1,0000  150 000,00
Autoliv SEK 2017-03-02 2017-03-02  97 798,38   0,00  97 798,38   1,0000  97 798,38
Electrolux B SEK 2017-03-30 2017-03-30  112 500,00   0,00  112 500,00   1,0000  112 500,00
Elekta B SEK 2017-03-09 2017-03-09  224 984,25   0,00  224 984,25   1,0000  224 984,25
Nordea SEK 2017-03-27 2017-03-27 4 855 644,69   0,00 4 855 644,69   1,0000 4 855 644,69
Summa SEK SEK 6 114 916,32   0,00 6 114 916,32 6 114 916,32

Novo Nordisk B DKK 2017-03-28 2017-03-28  192 544,36   0,00  192 544,36   1,0000  192 544,36
Summa DKK DKK  192 544,36   0,00  192 544,36  192 544,36

Summa 6 307 460,68



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

Sälj av köp Skanska B/2017-04-21/225 2017-03-20 2017-03-21 2017-04-21   300   1,75  1 125  51 375,00 9679
Sälj av köp Electrolux B/2017-04-21/245 2017-03-20 2017-03-21 2017-04-21   300   2,00  1 200  58 800,00 9678
Sälj av köp ABB Ltd/2017-04-21/210 2017-03-20 2017-03-21 2017-04-21   200   2,00   800  39 200,00 9677
Sälj av köp SKF B/2017-05-19/190 2017-03-20 2017-03-21 2017-05-19   300   2,50  1 350  73 650,00 9680
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-05-19/107.5 2017-03-17 2017-03-20 2017-05-19  1 000   1,00  1 900  98 100,00 9659
Sälj av köp Ericsson B/2017-05-19/63 2017-03-20 2017-03-21 2017-05-19  1 000   1,30  2 170  127 830,00 9676
Sälj av köp Ericsson B/2017-05-19/61 2017-03-21 2017-03-22 2017-05-19  1 000   1,60  2 640  157 360,00 9700
Sälj av köp Boliden/2017-05-19/285 2017-03-22 2017-03-23 2017-05-19   500   4,65  4 069  228 431,00 9710
Sälj av köp Tele 2 B/2017-06-16/85 2017-03-22 2017-03-23 2017-06-16   400   1,00  1 200  38 800,00 9711
Sälj av köp Tele 2 B/2017-06-16/85 2017-03-02 2017-03-03 2017-06-16   600   1,00  1 800  58 200,00 9594
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2017-06-16/135 2017-03-02 2017-03-03 2017-06-16   500   1,00  1 000  49 000,00 9593
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2017-06-16/130 2017-03-20 2017-03-21 2017-06-16   600   1,10  1 260  64 740,00 9682
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2017-06-16/130 2017-03-22 2017-03-23 2017-06-16   500   2,15  2 075  105 425,00 9708
Sälj av köp Swedbank A/2017-06-16/230 2017-03-20 2017-03-21 2017-06-16   400   1,30   920  51 080,00 9683
Sälj av köp Swedbank A/2017-06-16/240 2017-03-02 2017-03-03 2017-06-16   500   1,30  1 150  63 850,00 9592
Sälj av köp SKF B/2017-06-16/185 2017-03-22 2017-03-23 2017-06-16   200   3,35  1 172  65 828,00 9706
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-06-16/107.5 2017-03-17 2017-03-20 2017-06-16   700   1,35  1 559  92 941,00 9658
Sälj av köp Nordea/2017-06-16/110 2017-03-02 2017-03-03 2017-06-16  2 000   0,95  5 900  184 100,00 9595
Sälj av köp Nordea/2017-06-16/110 2017-03-13 2017-03-14 2017-06-16  1 000   1,25  3 250  121 750,00 9628
Sälj av köp Ericsson B/2017-06-16/63 2017-03-24 2017-03-27 2017-06-16  1 000   1,25  2 125  122 875,00 9719
Sälj av köp Swedbank A/2017-09-15/240 2017-03-20 2017-03-21 2017-09-15   400   1,85  1 295  72 705,00 9684
Sälj av köp Skanska B/2017-09-15/230 2017-03-22 2017-03-23 2017-09-15   400   2,15  1 660  84 340,00 9707
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-09-15/110 2017-03-24 2017-03-27 2017-09-15   500   1,40  1 155  68 845,00 9717
Sälj av köp Ericsson B/2017-09-15/70 2017-03-24 2017-03-27 2017-09-15  1 000   1,10  1 990  108 010,00 9718
Sälj av köp Ericsson B/2017-09-15/68 2017-03-21 2017-03-22 2017-09-15  1 000   1,50  2 475  147 525,00 9701
Sälj av köp Elekta B/2017-09-15/95 2017-03-22 2017-03-23 2017-09-15   500   1,05  1 525  50 975,00 9709
Summa Sälj av köp 2 385 735,00



OptionsaffärerKLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-03-17/105 2017-03-17 2017-03-20 2017-03-17   700   1,15  1 425  81 925,00 9656
Köp av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-03-17/102.5 2017-03-17 2017-03-20 2017-03-17  1 000   3,65  6 023  371 023,00 9657
Köp av köp Nordea/2017-03-17/105 2017-03-13 2017-03-14 2017-03-17  1 000   4,15  7 263  422 263,00 9627
Köp av köp Nordea/2017-05-19/107.5 2017-03-16 2017-03-17 2017-05-19   140   0,00   0   0,00 9653
Summa Köp av köp  875 211,00



Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Mars 2017

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 2

Portföljförmögenhet per 2017-03-31

Antal andelar   835 278,7039 St
Andelskurs 1 700,6906 Kr

Obligationer 84,77%1 204 208 088 Kr
Räntefonder 10,24%  145 430 393 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,32%  4 545 976 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   3 063 Kr
Likviditet 4,67%  66 363 079 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr

Summa förmögenhet 1 420 550 599 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-03

Avkastning, portfölj 3,84% 
Avkastning, jämförelseindex 4,01% 

Standaravvikelse, portfölj 1,43% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 2,55% 

Sharpekvot, portfölj 1,71 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,02 

Aktiv risk 1,95% 
Informationskvot -0,08 

Riskmått räntebärande per 2017-03

Nominellt värde 1 101 556 536 Kr

Ränterisk (1%) i kr 11 974 498 Kr
Ränterisk (1%) i %r 0,84 %

Duration (år), totalt 1,036 år
Duration (år), obligationer 1,099 år
Viktad återstående löptid (år)  2,98 

Fem största innehaven 2017-03-31

EXCALIBUR,  31 269 441 Kr
Räntefond
Nordea,  29 681 326 Kr
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
SEB i USD,  27 793 702 Kr
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
Trude,  27 409 634 Kr
Räntefond
SHB i USD,  26 923 567 Kr
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-03 - 2017-03
Portföljen Index

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

2016-03-31 2016-05-31

|

2016-08-31

|

2016-11-30

|

2017-02-28

|

Avkastning per 2017-03-31
Från datum Portföljen Index Differens
2017-02-28 0,20% -0,17% 0,37%
01-31 1,41% 0,53% 0,88%
2016-12-31 1,48% -0,04% 1,52%
11-30 2,07% -0,21% 2,29%
10-31 1,84% -0,91% 2,75%
09-30 2,52% -1,01% 3,53%
08-31 2,84% -1,07% 3,91%
07-31 3,31% -0,95% 4,26%
06-30 4,25% -0,51% 4,76%
05-31 4,55% 0,80% 3,75%
04-30 5,55% 1,18% 4,37%
03-31 6,23% 0,91% 5,32%
2015-12-31 6,14% 2,54% 3,61%
2014-12-31 7,31% 3,06% 4,25%
2013-12-31 11,41% 10,34% 1,07%
2012-12-31 15,24% 10,67% 4,57%
2011-12-31 23,31% 14,32% 9,00%
2010-12-31 27,79% 23,95% 3,84%
2009-12-31 30,82% 26,39% 4,43%
2008-12-31 37,99% 30,25% 7,74%
2007-12-31 45,45% 44,65% 0,80%
2006-12-31 49,19% 48,11% 1,07%
2005-12-30 51,92% 49,87% 2,05%
2004-12-30 56,28% 56,36% -0,09%
2003-12-30 64,11% 68,00% -3,89%
2003-02-28 70,07% 73,88% -3,81%

Förfallostruktur2017-03-31
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Mars 2017

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 3

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Swedbank SEK 50 349 778,63  3 063,10   0,00   0,25%
Söderberg & Partners SEK  451 989,51   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 1 004 667,33   0,00   0,00   0,00%
SEB SEK 14 556 643,75   0,00   0,00   0,00%
Summa 66 363 079,22  3 063,10   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,9421 DKK  1,2854 EUR  9,5609
GBP  11,1868 NOK  1,0448 USD  8,9499

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-03
Portföljen Index
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Portföljsammandrag, räntebärandeKLP-Räntebärande
Per datum 2017-03-31

Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderings-
ränta

Värderings-
kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-
värde

Ändring
i procent

Upplupen ränta Duration Andel av
portföljen

   Depå

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

OBLIGATIONER 1 101 556 536 1 204 208 0881 198 240 986,51  0,50  4 545 976 1,099 89,22   

Staten  69 000 000  68 655 630  69 198 745,44 - 0,78   31 233 0,139 5,09   
POSTNORD AB 2017-09-20 SE0004811099 2017-09-20  13 000 000 1,017 100,430  13 055 900  13 196 035,11 - 1,06   4 040 0,225 0,97   SEB
RIKSHM 115 Green bond SE0007073895 2018-05-07  13 000 000 0,060 100,196  13 025 480  13 110 630,00 - 0,65   1 127 0,103 0,97   SEB
Vasakronan FRN 211018 SE0009190614 2021-10-18  10 000 000 0,413 100,456  10 045 600  10 000 000,00  0,46   8 260 0,050 0,74   SEB
Rikshem FRN 220222 SE0009345622 2022-02-22  5 000 000 0,538 100,734  5 036 700  5 000 000,00  0,73   2 765 0,144 0,37   SEB
Vattenfall frn 220319 XS1205625251 2022-03-19  13 000 000 1,867 98,050  12 746 500  12 892 080,33 - 1,13   8 091 0,222 0,94   SEB
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0006425526 2023-10-30  15 000 000 0,278 98,303  14 745 450  15 000 000,00 - 1,70   6 950 0,083 1,09   SEB

Bostäder  58 000 000  61 120 760  60 837 740,00  0,47   718 597 3,102 4,53   
LFHYP512 SE0005306982 2019-06-19  10 000 000 -0,083 105,740  10 574 000  10 749 200,00 - 1,63   195 139 2,141 0,78   SEB
SWBHYP188 SE0004270023 2019-06-19  10 000 000 -0,077 108,504  10 850 400  11 227 600,00 - 3,36   292 708 2,110 0,80   SEB
LFHYP513 SE0005498714 2020-09-16  10 000 000 0,284 110,200  11 020 000  11 032 000,00 - 0,11   175 139 3,281 0,82   SEB
SWBHYP189 SE0007525639 2020-12-16  18 000 000 0,322 102,497  18 449 460  17 932 440,00  2,88   52 000 3,646 1,37   SEB
SBAB 142 SE0006758561 2021-03-17  10 000 000 0,422 102,269  10 226 900  9 896 500,00  3,34   3 611 3,895 0,76   SEB

Företag, i NOK, EUR, USD  83 700 000  174 721 537 173 484 188,38  0,71  1 406 012 0,509 12,95   
Solor Bioenergi 171102 NO0010662356 2017-11-02  8 000 000 4,454 97,000  8 107 725  9 145 184,00 - 11,34   58 945 0,089 0,60   SEB
Marine Harvest ASA 2018-03-12 NO0010672827 2018-03-12  6 000 000 3,035 101,588  6 368 409  6 768 387,28 - 5,91   10 041 0,203 0,47   SEB
Norwegian Air Shuttle NO0010736549 2018-05-20  8 000 000 5,258 102,300  8 550 725  8 992 000,00 - 4,91   47 611 0,139 0,63   SEB
Storebrand LIV 180529 NO0010430713 2018-05-29  7 000 000 3,531 101,505  7 423 741  7 942 998,82 - 6,54   22 238 0,161 0,55   SEB
AUSTEVOLL FRN 181015 NO0010661465 2018-10-15  3 000 000 3,552 103,750  3 251 971  3 505 788,00 - 7,24   23 195 0,042 0,24   SEB
DIGIPLEX FET AS NO0010712870 2019-06-10  6 000 000 3,535 102,000  6 394 237  6 738 600,00 - 5,11   12 311 0,200 0,47   SEB
SOLOR BE BIO ENERGY SE0005999687 2019-06-10  4 000 000 4,506 98,500  3 940 000  4 000 000,00 - 1,50   10 514 0,197 0,29   SEB
W Holdings AS NO0010714033 2019-07-10  6 000 000 4,672 99,250  6 221 844  6 668 400,00 - 6,70   65 085 0,028 0,46   SEB
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 US65557DAM39 2019-09-23  2 000 000 4,925 101,325  18 136 932  16 861 239,98  7,57   18 727 2,345 1,34   SEB
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1 XS1207306652 2020-03-26  1 500 000 5,216 101,460  13 620 823  12 209 559,56  11,56   8 391 2,782 1,01   SEB
Danske 5,75% FIX 200406 AT1 XS1044578273 2020-04-06  1 200 000 3,867 105,315  12 082 811  11 532 033,61  4,78   317 162 2,738 0,90   SEB
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 XS1136391643 2020-05-13  3 000 000 5,276 101,340  27 209 425  25 444 841,76  6,93   584 277 2,832 2,02   SEB
LOCK AS 2020-08-15 NO0010715808 2020-08-15  10 000 000 5,254 105,250  10 996 625  11 781 455,27 - 6,66   67 093 0,125 0,81   SEB
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 XS1194054166 2021-02-18  3 000 000 5,333 99,700  26 769 090  25 548 318,91  4,78   154 477 3,590 1,98   SEB
DNB BANK 20230619 NO0010682511 2023-06-19  5 000 000 1,205 100,746  5 263 021  5 730 800,00 - 8,16   2 098 0,222 0,39   SEB
Storebrand LIVSF 240325 NO0010706021 2024-03-25  10 000 000 2,209 99,388  10 384 158  10 614 581,21 - 2,17   3 847 0,239 0,77   SEB

Företag, SEK  486 856 536  490 282 401 487 773 605,14  0,51  1 191 817 0,426 36,33   
SHBCSTEN1 SE0004548659 2017-04-10  15 000 000 6,906 100,490  15 073 500  15 015 000,00  0,39   230 200 0,028 1,12   Handelsbanken
BJ BJÖRN17 SE0004545192 2017-04-17  10 000 000 2,769 100,448  10 044 800  9 950 000,00  0,95    769 0,253 0,74   SEB
TELBSS FRN 20170515 XS0782395734 2017-05-15  13 000 000 2,343 100,265  13 034 385  13 253 070,00 - 1,65   37 227 0,125 0,97   SEB
SAND 150B SE0004444297 2017-08-24  6 000 000 1,511 100,150  6 009 000  6 006 000,00  0,05   8 814 0,150 0,45   SEB
Peab Finans FRN SE0005449352 2017-09-26  10 000 000 1,900 100,685  10 068 500  10 000 000,00  0,69   2 639 0,242 0,75   SEB
Husqvarna FRN 17-11-28 SE0004926699 2017-11-28  12 000 000 1,918 101,175  12 141 000  12 253 840,00 - 0,92   19 819 0,161 0,90   SEB
Islandsbankis 2017 XS1003542849 2017-12-16  9 000 000 3,526 102,550  9 229 500  9 220 500,00  0,10   13 223 0,214 0,68   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   115 278 0,019 0,75   SEB
Billerud FRN 2018-03-27 SE0005130655 2018-03-27  9 000 000 2,100 102,056  9 185 040  9 159 760,00  0,28   2 100 0,244 0,68   SEB
Getinge AB 18-05-21 SE0005217684 2018-05-21  15 000 000 1,385 100,695  15 104 250  14 974 718,25  0,87   21 930 0,142 1,12   SEB
Fabege FRN 20180523 SE0008374011 2018-05-23  8 000 000 0,814 100,630  8 050 400  8 000 000,00  0,63   6 512 0,147 0,60   SEB
ICA FRN 2018-06-25 SE0005280500 2018-06-25  20 000 000 1,180 102,061  20 412 200  20 268 940,00  0,71   3 933 0,239 1,51   SEB
Nordlys AB SE0006027843 2018-09-12  3 856 536 5,269 101,000  3 895 101  3 856 536,00  1,00    564 0,253 0,29   SEB
Real People SE0005392560 2018-09-19  7 000 000 5,767 58,000  4 060 000  6 915 026,33 - 41,29   13 457 0,222 0,30   SEB
NP3 Fastigheter 181015 SE0007491253 2018-10-15  6 000 000 4,338 103,500  6 210 000  6 000 000,00  3,50   54 225 0,042 0,46   SEB
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SSAB 4,625% 190225 SE0005757515 2019-02-25  8 000 000 1,567 105,686  8 454 880  8 106 560,33  4,30   35 972 1,856 0,63   SEB
Balder 102 190312 SE0005797511 2019-03-12  15 000 000 1,060 101,604  15 240 600  14 828 730,11  2,78   8 391 0,203 1,13   SEB
ÅF FRN 2019-03-21 SE0008212070 2019-03-21  10 000 000 0,861 101,025  10 102 500  10 000 000,00  1,03   2 392 0,228 0,75   SEB
Millicom FRN 2019-04-17 SE0008242986 2019-04-17  15 000 000 2,752 103,053  15 457 950  15 000 000,00  3,05   83 707 0,047 1,15   SEB
Castellum 2019-06-07 SE0005795739 2019-06-07  20 000 000 0,885 101,095  20 218 900  20 052 454,44  0,83   11 800 0,189 1,50   SEB
Sagax 2019-06-18 SE0006027041 2019-06-18  8 000 000 2,263 102,449  8 195 880  7 961 137,00  2,95   36 208 0,050 0,61   SEB
Fastpartner 190923 SE0007576947 2019-09-23  4 000 000 3,500 102,113  4 084 500  3 963 000,00  3,07   3 111 0,233 0,30   SEB
Hexagon 104 SE0006453270 2019-11-26  11 000 000 0,513 100,953  11 104 775  11 141 488,50 - 0,33   5 173 0,156 0,82   SEB
Global Scan FRN 191209 SE0007783949 2019-12-09  5 000 000 8,007 88,500  4 425 000  5 000 000,00 - 11,50   24 466 0,194 0,33   SEB
Nordea AT1 FRN SEK XS1202091325 2020-03-12  30 000 000 2,610 98,800  29 640 000  29 205 839,75  1,49   41 326 0,203 2,20   SEB
ALM Equity AB 2016/2020 SE0008014690 2020-03-18  8 000 000 6,267 99,750  7 980 000  8 000 000,00 - 0,25   18 105 0,219 0,59   SEB
Atrium Ljungberg FRN 200327 SE0009779457 2020-03-27  5 000 000 0,270 99,989  4 999 450  5 000 000,00 - 0,01    150 0,244 0,37   SEB
Boliden FRN 200409 SE0005878287 2020-04-09  16 000 000 1,599 102,914  16 466 160  16 153 760,00  1,93   57 564 0,025 1,22   SEB
ÅF FRN 2020-05-12 SE0007074620 2020-05-12  13 000 000 0,626 100,341  13 044 330  12 987 260,00  0,44   10 625 0,117 0,97   SEB
Klövern 20200601 SE0008015119 2020-06-01  8 000 000 3,678 103,841  8 307 280  8 000 000,00  3,84   24 520 0,172 0,62   SEB
Hemfosa 200901 SE0009664337 2020-09-01  6 000 000 2,278 100,900  6 054 000  6 000 000,00  0,90   11 390 0,172 0,45   SEB
Kvalitena 20200930 SE0009664949 2020-09-30  12 000 000 5,519 99,000  11 880 000  11 820 000,00  0,51   1 840 0,253 0,88   SEB
Klövern 201102 SE0009241805 2020-11-02  10 000 000 3,356 102,580  10 258 000  10 000 000,00  2,58   53 137 0,089 0,76   SEB
Stena FRN 201127 NO0010752710 2020-11-27  10 000 000 3,013 103,467  10 346 700  10 000 000,00  3,47   26 782 0,158 0,77   SEB
Trelleborg FRN 18.01.2021 SE0006452009 2021-01-18  5 000 000 0,543 100,266  5 013 300  5 000 000,00  0,27   5 430 0,050 0,37   SEB
Bilia AB 210329 SE0008186886 2021-03-29  7 000 000 1,709 103,830  7 268 100  7 244 933,39  0,32    665 0,250 0,54   SEB
Sagax FRN 2021-04-27 SE0008294748 2021-04-27  5 000 000 4,230 104,950  5 247 500  5 000 000,00  4,95   37 013 0,075 0,39   SEB
Castellum FRN Green 211004 SE0009161607 2021-10-04  12 000 000 1,950 102,228  12 267 360  12 000 000,00  2,23   55 900 0,011 0,91   SEB
DDB KO HIGH YIELD 2950 SE0009409261 2022-01-20  15 000 000 1,782 101,000  15 150 000  15 000 000,00  1,00   19 167 4,569 1,12   Söderberg & Partners
NorCell 3,5 % 220225 SE0009320146 2022-02-25  11 000 000 2,991 102,284  11 251 240  10 940 710,00  2,84   37 431 4,576 0,83   SEB
Volvo Cars 220307 XS1530953618 2022-03-07  16 000 000 1,905 102,175  16 348 000  16 000 000,00  2,18   20 320 0,189 1,21   SEB
Kinnevik FRN 220315 SE0009697386 2022-03-15  8 000 000 0,635 100,544  8 043 520  8 000 000,00  0,54   2 258 0,211 0,60   SEB
Tele2 FRN 220316 XS1490961759 2022-03-16  20 000 000 1,076 101,077  20 215 400  20 055 853,04  0,80   8 966 0,214 1,50   SEB
Castellum FRN 230317 SE0009722721 2023-03-17  10 000 000 1,297 100,518  10 051 800  10 000 000,00  0,52   5 044 0,217 0,74   SEB
Klarna AB Tier 2 SE0008435036 2026-06-20  10 000 000 4,017 104,726  10 472 600  10 438 488,00  0,33   12 274 0,225 0,78   SEB

Övr Banker(ej börsbolag)  170 000 000  173 392 760 170 459 137,55  1,72   334 075 0,166 12,85   
LF FRN 171009 SE0004867828 2017-10-09  5 000 000 1,399 100,834  5 041 700  5 043 488,00 - 0,04   15 739 0,025 0,37   SEB
SBAB FRN 171116 XS0854751186 2017-11-16  7 000 000 2,150 101,140  7 079 765  7 000 000,00  1,14   17 976 0,128 0,52   SEB
Resurs bank ab frn +200 SE0006965356 2018-04-03  15 000 000 1,409 100,856  15 128 325  15 000 000,00  0,86   51 076 0,008 1,12   SEB
Resurs bank 200224 SE0009663487 2020-02-24  10 000 000 1,061 100,259  10 025 900  10 000 000,00  0,26   10 315 0,150 0,74   SEB
SBAB FRN AT1 2020-03-16 XS1202987985 2020-03-16  26 000 000 2,776 101,000  26 260 000  25 732 500,00  2,05   30 073 0,214 1,95   SEB
Collector Bank 200317 SE0009723083 2020-03-17  15 000 000 1,267 100,070  15 010 500  15 000 000,00  0,07   7 391 0,217 1,11   SEB
LF Bank ECP 15/20200609 XS1243897987 2020-06-09  20 000 000 3,250 100,250  20 050 000  19 416 980,00  3,26   39 722 0,194 1,49   SEB
SBAB Bank XS1412408897 2021-06-17  14 000 000 4,267 104,750  14 665 000  14 387 837,00  1,93   23 231 0,217 1,09   SEB
Jyske Bank Perpetual XS1489817525 2021-09-16  15 000 000 5,326 105,229  15 784 350  15 612 582,00  1,10   33 288 0,214 1,17   SEB
IF 16/2046-12-01 XS1525537061 2021-12-01  12 000 000 1,778 102,476  12 297 120  12 064 200,00  1,93   17 780 0,172 0,91   SEB
Resurs bank Tier2 SE0009522212 2022-01-17  3 000 000 3,852 103,929  3 117 870  3 000 000,00  3,93   23 433 0,047 0,23   SEB
Landshypotek bank ATI 220329 XS1587840098 2022-03-29  9 000 000 4,009 102,088  9 187 920  9 000 000,00  2,09   2 005 0,250 0,68   SEB
Sparbanken Öresund SE0005497781 2023-10-25  9 000 000 2,532 103,379  9 304 110  9 201 550,55  1,11   41 145 0,069 0,69   SEB
Landshypotek Bank 260525 XS1418633126 2026-05-25  10 000 000 2,213 104,402  10 440 200  10 000 000,00  4,40   20 901 0,153 0,77   SEB

Strukturerade obligationer  234 000 000  236 035 000 236 487 570,00 - 0,19   864 242 3,174 17,49   
SHBC Itraxx CE47L 180110 SE0005035409 2018-03-10  10 000 000 2,346 98,010  9 801 000  10 111 210,00 - 3,07   52 133 0,028 0,73   SEB
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SE0004841658 2018-10-10  10 000 000 7,206 95,670  9 567 000  10 186 360,00 - 6,08   160 133 0,028 0,71   Handelsbanken
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SHBC CX28L SE0005397999 2019-01-18  15 000 000 4,009 105,500  15 825 000  15 015 000,00  5,39   217 500 1,729 1,17   SEB
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE0006091351 2019-07-11  15 000 000 -8,218 121,600  18 240 000  15 750 000,00  15,81    0 2,271 1,35   SEB
SHBC CE29L SE0006081857 2019-12-20  12 000 000 4,406 94,900  11 388 000  12 000 000,00 - 5,10   117 493 0,028 0,84   Handelsbanken
SHBC CE39L SE0006081998 2020-01-10  7 000 000 1,456 94,700  6 629 000  7 000 000,00 - 5,30   22 649 0,028 0,49   Handelsbanken
DanskeCatellaHedge 1542 200605 SE0007074984 2020-06-05  15 000 000 0,006 100,300  15 045 000  15 750 000,00 - 4,48   12 292 3,167 1,11   SEB
SWB Spec Energieff 200714 SE0007184304 2020-07-14  15 000 000 -0,836 102,800  15 420 000  15 150 000,00  1,78    0 3,282 1,14   Swedbank
SWB Spec Vatten 200714 SE0007184312 2020-07-14  15 000 000 -0,659 102,200  15 330 000  15 000 000,00  2,20    0 3,282 1,14   Swedbank
SWB Spec eur infrastruktur SE0007980719 2021-02-12  20 000 000 -0,384 101,500  20 300 000  20 000 000,00  1,50    0 3,860 1,50   SEB
EPForward rate 2021-04-15 SE0006966040 2021-04-15  15 000 000 0,989 96,100  14 415 000  15 225 000,00 - 5,32    0 4,036 1,07   SEB
Swedbank spec 1422K21 210720 SE0007981477 2021-07-20  20 000 000 -0,277 101,200  20 240 000  20 000 000,00  1,20    0 4,299 1,50   Swedbank
AIO Miljö och Etik SE0007870829 2021-12-30  15 000 000 0,094 99,600  14 940 000  15 300 000,00 - 2,35    375 4,741 1,11   SEB
SWES1427K22 220110 HY SE0009144181 2022-01-10  15 000 000 6,491 99,800  14 970 000  15 000 000,00 - 0,20   215 000 4,202 1,11   Swedbank
SWES1428K22 220110 IG SE0009144199 2022-01-10  10 000 000 4,393 94,100  9 410 000  10 000 000,00 - 5,90   66 667 4,479 0,70   Swedbank
Danske FO STable Return 1629 SE0008242721 2022-05-03  15 000 000 0,992 95,100  14 265 000  15 000 000,00 - 4,90    0 5,085 1,06   SEB
Swedbank spec 1431E22 etik SE0009144439 2022-11-30  10 000 000 -0,435 102,500  10 250 000  10 000 000,00  2,50    0 5,663 0,76   SEB

RÄNTEFONDER   754 764  145 430 393 139 301 883,17  4,40    0 0,000 10,78   
EXCALIBUR SE0001097080   2 577 0,000 12131,970  31 269 441  27 518 925,17  13,63    0 0,000 2,32   Excalibur
Handelsbanken räntestrategi SE0007157888   132 653 0,000 101,070  13 407 282  13 130 036,00  2,11    0 0,000 0,99   Handelsbanken
Handelsbanken Tillväxtm oblig LU0907934201   191 485 0,000 111,230  21 298 921  19 500 365,00  9,22    0 0,000 1,58   Handelsbanken
SEB ASSET SELECTION LU0256625632   124 661 0,000 176,220  21 967 804  22 152 557,00 - 0,83    0 0,000 1,63   Söderberg & Partners
SEB Credit Opportunity IV LU1486542803   200 000 0,000 100,201  20 040 200  20 000 000,00  0,20    0 0,000 1,48   SEB
Trude SE0007551338   2 693 0,000 10177,776  27 409 634  27 000 000,00  1,52    0 0,000 2,03   Excalibur
Öhman Räntefond Kompass SE0006887196   100 693 0,000 99,680  10 037 111  10 000 000,00  0,37    0 0,000 0,74   Öhman Fonder

Totalt 1 102 311 300 1 349 638 4811 337 542 869,68  0,90 4 545 976 100.00   
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SEB Credit Opportunity IV Köp 2017-03-03 2017-03-03  200 000   100,00 20 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 20 000 000,00

Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner

SEK  20 000 000,00    0,00  20 000 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Summa  20 000 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00



UtdelningarKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

Summa   0,00   0,00   0,00   0,00

Summa   0,00
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Benämning Typ Nominellt-
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Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

DNB 5,75 % FIX 200326 AT1 Kupf 2017-03-26 2017-03-27 USD  752 351,85
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 Kupf 2017-03-23 2017-03-23 USD  481 749,95
SBAB 142 Kupf 2017-03-17 2017-03-17 SEK  100 000,00
DDB KO HIGH YIELD 2950 Köp 15 000 000 100,0000 2017-03-15 2017-03-15 15 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 15 000 000,00

SHB 5,25% FIX 210228 AT1 Kupf 2017-03-01 2017-03-01 USD 1 415 150,10

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  15 000 000,00    0,00  15 000 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   100 000,00    0,00    0,00
USD    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 649 251,90    0,00    0,00
Summa, SEK  15 000 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 749 251,90    0,00    0,00



Köp och försäljning av FRN-lånKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Benämning Typ Nominellt-
belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 1

Kvalitena 20200930 Köp 12 000 000 98,5000 2017-03-30 2017-03-30 11 820 000,00   0,00 SEK   1,0000 11 820 000,00
Nordlys AB Kupf 2017-03-30 2017-03-30 SEK  55 437,71
Kvalitena 20200930 Kupf 2017-03-30 2017-03-30 SEK   0,00
BJ BJÖRN17 Kupf 2017-03-30 2017-03-31 SEK  66 783,89

Bilia AB 210329 Kupf 2017-03-29 2017-03-29 SEK  27 755,00
Landshypotek bank ATI 220329 Kupf 2017-03-29 2017-03-29 SEK   0,00
Landshypotek bank ATI 220329 Köp 9 000 000 100,0000 2017-03-29 2017-03-29 9 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 9 000 000,00
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29 Sälj 4 166 670 108,3080 2017-03-27 2017-03-30 4 512 837,00   0,00 SEK   1,0000 4 512 837,00  4 166 670,00   346 167,00
Atrium Ljungberg FRN 200327 Köp 5 000 000 100,0000 2017-03-27 2017-03-27 5 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 5 000 000,00

Atrium Ljungberg FRN 200327 Kupf 2017-03-27 2017-03-27 SEK   0,00
Billerud FRN 2018-03-27 Kupf 2017-03-27 2017-03-27 SEK  44 527,50
Peab Finans FRN Kupf 2017-03-26 2017-03-27 SEK  44 475,00
Storebrand LIVSF 240325 Kupf 2017-03-25 2017-03-25 NOK  100 171,90
ICA FRN 2018-06-25 Kupf 2017-03-25 2017-03-27 SEK  84 000,00

Fastpartner 190923 Kupf 2017-03-23 2017-03-22 SEK  35 000,00
ÅF FRN 2019-03-21 Kupf 2017-03-21 2017-03-21 SEK  18 250,00
Vasakronan 17-03-20 Kupf 2017-03-20 2017-03-20 SEK  19 680,00
Klarna AB Tier 2 Kupf 2017-03-20 2017-03-20 SEK  97 000,00
POSTNORD AB 2017-09-20 Kupf 2017-03-20 2017-03-20 SEK  28 730,00

Vasakronan 17-03-20 Sälj 8 000 000 100,0000 2017-03-20 2017-03-20 8 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 8 000 000,00  8 276 901,00 -  276 901,00
Real People Kupf 2017-03-19 2017-03-20 SEK  110 590,28
Vattenfall frn 220319 Kupf 2017-03-19 2017-03-22 SEK  56 160,00
DNB BANK 20230619 Kupf 2017-03-19 2017-03-20 NOK  37 252,74
ALM Equity AB 2016/2020 Kupf 2017-03-18 2017-03-20 SEK  136 500,00

Castellum FRN 230317 Kupf 2017-03-17 2017-03-17 SEK   0,00
Collector Bank 200317 Kupf 2017-03-17 2017-03-17 SEK   0,00
Collector Bank 200317 Köp 15 000 000 100,0000 2017-03-17 2017-03-17 15 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 15 000 000,00
Castellum FRN 230317 Köp 10 000 000 100,0000 2017-03-17 2017-03-17 10 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 10 000 000,00
SBAB Bank Kupf 2017-03-17 2017-03-17 SEK  141 543,11

Tele2 FRN 220316 Kupf 2017-03-16 2017-03-16 SEK  47 000,00
Jyske Bank Perpetual Kupf 2017-03-16 2017-03-16 SEK  194 625,00
SBAB FRN AT1 2020-03-16 Kupf 2017-03-16 2017-03-16 SEK  171 600,00
Islandsbankis 2017 Kupf 2017-03-16 2017-03-16 SEK  90 000,00
TELE2 frn 20220316 Kupf 2017-03-16 2017-03-16 SEK   0,00

Kinnevik FRN 220315 Kupf 2017-03-15 2017-03-15 SEK   0,00
Kinnevik FRN 220315 Köp 8 000 000 100,0000 2017-03-15 2017-03-15 8 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 8 000 000,00
IJ 170313 Sälj 10 000 000 100,0000 2017-03-13 2017-03-13 10 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 10 000 000,00  10 290 602,00 -  290 602,00
IJ 170313 Kupf 2017-03-13 2017-03-13 SEK  62 200,00
Balder 102 190312 Kupf 2017-03-12 2017-03-13 SEK  35 338,33

Nordea AT1 FRN SEK Kupf 2017-03-12 2017-03-13 SEK  188 218,33
Marine Harvest ASA 2018-03-12 Kupf 2017-03-12 2017-03-13 NOK  24 379,67
Marine Harvest ASA 2018-03-12 Kupf 2017-03-12 2017-03-13 NOK  48 768,72
DIGIPLEX FET AS Kupf 2017-03-11 2017-03-13 NOK  77 005,52
SOLOR BE BIO ENERGY Kupf 2017-03-10 2017-03-10 SEK  45 779,56



Köp och försäljning av FRN-lånKLP-Räntebärande
Avser period: 2017-03-01 - 2017-03-31

Benämning Typ Nominellt-
belopp

Kurs Affärsdag Likviddag Belopp
lokal valuta

Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffnings-
belopp SEK

Kupong Vinst/förlust

KLP Måndag 2017-04-10
Sida 2

LF Bank ECP 15/20200609 Kupf 2017-03-09 2017-03-09 SEK  131 100,00
Global Scan FRN 191209 Kupf 2017-03-09 2017-03-09 SEK   0,00
Global Scan FRN 191209 Kupf 2017-03-09 2017-03-31 SEK  107 430,56
Castellum 2019-06-07 Kupf 2017-03-07 2017-03-07 SEK  39 000,00
Volvo Cars 220307 Kupf 2017-03-07 2017-03-07 SEK  69 200,00

NCC TREAS 116 170306 Kupf 2017-03-06 2017-03-06 SEK  35 266,50
NCC TREAS 116 170306 Sälj 10 200 000 100,0000 2017-03-06 2017-03-06 10 200 000,00   0,00 SEK   1,0000 10 200 000,00  10 286 584,00 -  86 584,00
Hemfosa 200901 Köp 6 000 000 100,0000 2017-03-01 2017-03-01 6 000 000,00   0,00 SEK   1,0000 6 000 000,00
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 Sälj 13 000 000 100,2500 2017-03-01 2017-03-01 13 078 000,00  45 500,00 SEK   1,0000 13 078 000,00  12 997 860,00   34 640,00
Klövern 20200601 Kupf 2017-03-01 2017-03-01 SEK  70 760,00

IF 16/2046-12-01 Kupf 2017-03-01 2017-03-01 SEK  49 140,00
Hemfosa 200901 Kupf 2017-03-01 2017-03-01 SEK   0,00

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   287 578,55    0,00    0,00
SEK  64 820 000,00  45 745 337,00  64 820 000,00  45 745 337,00  46 018 617,00    0,00   45 500,00  2 303 090,77   380 807,00   654 087,00
USD    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Summa, SEK  64 820 000,00  45 745 337,00  46 018 617,00    0,00   45 500,00  2 590 669,32   380 807,00   654 087,00
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