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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Kommunstyrelsens årsrapport 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017 med
uppföljning av verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna
kontrollen för år 2017.

2.

Information inför regionbildning - Region Kalmar län
Föredragande: Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län

3.

Genomgång av beslutsärenden
_____________________________
Ajournering för gruppmöten
___________________________
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Kalmar kommuns preliminära bokslut 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2017 till
kommunfullmäktige.
Handlingar överlämnas senare

5.

Överenskommelse om satsning på forskning, utveckling
och tillväxt
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Överenskommelse
om satsning på forskning, utveckling och tillväxt.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette Andersson får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

6.

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Tomas Lexinger, serviceförvaltningen
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för
småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla från och
med båtsäsongen 2018 och uppläggningssäsongen
2018/2019.
________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 23 januari 2018, se bilaga.

7.

Detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera, f.d.
Rifa
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Hanna Nilsson, samhällsbyggnadskontoret

3 (8)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för
fastigheten Flodhästen 5 med flera, f.d. Rifa.
8.

Exploateringsavtal för fastigheten Flodhästen 5, f.d. Rifa
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal
för fastigheten Flodhästen 5, mellan Kalmar kommun och
PPE Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556909-4690).

9.

Försäljning av fastigheten Månstenen 5
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja
fastigheten Månstenen 5 enligt kommunledningskontorets
förslag till Kalmarhem AB (org.nr 556526-5906) för en
köpeskilling om 16 704 000 kronor.

10.

Försäljning av fastigheten Storklas 1 i Lindsdal (friköp
av tomträtt)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Storklas 1 för
5 973 975 kronor till HSB:s Bostadsrättsförening Storklas i
Kalmar (org nr 732400-0798).

11.

Försäljning av fastigheten Blickfånget 1
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Blickfånget 1 till
Kalmarhem AB (org nr 556526-5906) för 8 280 000 kronor.

12.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg
fallolyckor hos våra äldre
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besvarar Carl-Henrik Sölvingers (L)
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motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre med att
omsorgsnämnden från och med vintern 2017/2018 erbjuder
gratis broddar via Träffpunkterna och Seniorlotsen.
_______________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 30 januari 2018, se bilaga.
13.

Motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och
Christopher Dywik (KD): En bättre skola genom aktivt
skolval och gemensamt kösystem
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5,
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som
besvarade.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
_____________________________
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L)
reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 23 januari
2018, se bilaga.

14.

Instruktion för kommundirektören
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för
kommundirektören.

15.

Kalmarhems köp av andelar i vindkraftverk samt aktier i
Rockneby Vind AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner att Kalmarhem AB förvärvar
4/32 delar i vindkraftverk 4 på fastigheterna Ryssbylund 1:1
samt Nöbble 1:1 i Kalmar kommun för 1 800 000 kronor
samt 100 aktier i driftbolaget Rockneby Vind AB för 10 000
kronor.
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Delegationsbeslut
-

Inhibitionsyttrande enligt kommunallagen avseende
trafikplanering vid Halltorpsskolan

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss Nationella riktlinjer
för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om främjande av
rena och energieffektiva vägtransportfordon, ändring av
direktiv (2009/33/EU)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av promemorian
förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds
2017:68)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och
utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella
utsläpp av vissa luftföroreningar

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Hästsportklubbs
hopptävling med kval till Göteborgs Horseshow

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Hästsportklubbs
ungdomskval till Falsterbo Grand Prix

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – december 2017

-

Anställningar på kommunledningskontoret oktober december 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 23 januari och 30 januari 2018

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för december 2017
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 6, Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 23 januari 2018.
”Liberalerna har under många år stött tankarna på att båt- och uppläggningsplatserna behöver bli självfinansierade. Det är därför glädjande att detta
kommer att uppnås 2018 och att våra taxor kommer att täcka de kostnader
kommunen har för skötsel och underhåll av båt- och uppläggningsplatser. Det
är också glädjande att det inom taxesystemet finns stor valfrihet att utifrån
servicenivå och behov välja mellan olika lösningar och prisnivåer. Detta verkar
också uppskattas av Kalmarborna då beläggningsgraden ökat.
Jag välkomnar att sommartaxan på uppläggningsplatserna ska öka för varje år
man väljer att ha sin båt kvar på land. Många båtar har vid våra uppläggningsplatser varit stående i många år på land. När priset har varit så lågt har det inte
funnits incitament för att flytta eller skrota uttjänta båtar. De har fått stå och
förfula vår kust.
När service förbättras och priser höjs är det viktigt att våra båtägare erbjuds
snygga och städade ytor. De betalar trots allt för detta. Det har gjorts engångsinsatser men är viktigt att kommunen har ett proaktivt förhållningssätt i att
lappa och ta bort svartbryggor, båtar, vagnar och bråte utan ägare från våra
småbåtshamnar, uppläggningsplatser och bryggor kontinuerligt.”
Ärende 12, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor
hos våra äldre
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 30 januari 2018.
”Liberalerna i Kalmar kommun föreslog i en motion i november 2015 att
kommunen ska erbjuda broddar/halkskydd i första hand till äldre som idag har
hemtjänst eller larm, i andra hand till alla invånare över 65 år. Vårt förslag
behandlades på kommunfullmäktige i november 2016, den styrande
majoriteten (S-V-C) ville då avslå min motion.
Frågan om kostnaderna för att dela ut till riskgruppen, dvs. de som idag har
hemtjänst eller larm hade man i november 2016 inte utrett alls. Jag krävde
därför på fullmäktige att denna fråga utreddes först och med stöd av den
samlade oppositionen kunde vi också återremittera ärendet. I debatten kallades
mitt förslag populistiskt och ett förslag utan konstaterad nytta.
Sedan ärendet återremitterades har ett stort antal kommuner fattat beslut om
att dela ut broddar bl.a. S-styrda Borgholm, Emmaboda och Oskarshamns
kommun men även C-styrda Mönsterås kommun till sina invånare över 65 och
säger sig vara nöjda med satsningen.
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Ärendet behandlades i omsorgsnämnden i april, där min motion ansågs
besvarad. Efter april 2017 stannade min motion upp.
I höstas lyfte jag frågan på arbetsutskottet den 31 oktober, där jag begärde att
broddar skulle finansieras ur resultatet 2017 tillsammans med bland annat
landsbygdspengen och ökade investeringsbidrag till föreningar. På
kommunstyrelsen den 7 november skulle jag på nytt göra samma begäran men
möttes av nya besked. Muntligt besked lämnades om att omsorgsnämnden
kommer att köpa in 2000 par broddar och dela ut till riskgruppen. Detta
stadfästes senare i omsorgsnämndens internbudget för 2018, nu som del i ett
paket för att attrahera fler äldre till våra träffpunkter.
Nu i den formella hanteringen av min motion anses denna besvarad.
Jag är mycket glad för att äldre nu kommer att kunna uppsöka sin närmsta
träffpunkt och där få gratis broddar, helt i enlighet med motionens intentioner.
Mer än 2 år efter det att min motion lämnades in. Det är också mycket
välkommet att majoriteten vill öka äldres rörelsefrihet och på ett proaktivt sätt
vill förebygga mänskligt lidande och de kostnader som uppstår vid t.ex. ett
lårbensbrott.”
Ärende 13, Motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och
Christopher Dywik (KD): En bättre skola genom aktivt skolval och
gemensamt kösystem
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i
arbetsutskottet den 23 januari 2018.
”Vi välkomnar att man kommer att se över att den information som ges via
Skolmottagningsenheten om rätten att välja skola också ges på andra språk. Vi
välkomnar också en översyn av den information som finns på kommunens
hemsida om hur man väljer skola och att föräldrar kommer att ges information
om detta när barnet ska börja i förskoleklass.
Vi tror att ett förberedande arbete med att införa aktivt skolval skulle kunna
påbörjas i avvaktan på statliga direktiv. Det fungerar bevisligen redan i flera
kommuner. Ett aktivt skolval definieras av Skolkommissionen (SOU 2017:35)
som att ’alla vårdnadshavare förutsätts välja skola’ – varken mer eller mindre.
Kalmar kommun skulle kunna kommunicera detta utan att för den skull
behöva grotta ner sig i nya urvalskriterier, även om en del kommuner har valt
att gå den vägen. Självklart ska kommunen alltid vara lyhörd för kommuninvånarnas efterfrågan när skolornas kapacitet planeras.
Vi tror också att gemensamt och frivilligt kösystem med fristående aktörer bör
undersökas närmare. Det skulle underlätta för vårdnadshavare att snabbt få se
vilka skolor de har möjlighet att söka till. Det bör ligga i varje fristående aktörs
intresse att finnas med i ett sådant system så att de får mer exponering. Med
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ökad transparens följer även ökad rättssäkerhet; att Kalmar kommun aktivt
skulle säga nej till en sådan möjlighet vore mycket olyckligt.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2018-01-18

Ärendebeteckning

KS 2017/0002

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsrapport 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017 med uppföljning av verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år
2017.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2017. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör
budgetunderlag inför budget 2019.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Det preliminära utfallet
för kontoret är en nettokostnad på 484,8 mnkr jämfört med en budgetram på
508,9 mnkr. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev det preliminära överskottet 24,1 mnkr.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktigesövergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019. Måluppfyllelsen uppgick till 94%.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2017. Slutsatsen är att den interna
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. Dessa finns
med i riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2018.
Åsa Bejvall
Controller
Jonas Sverkén
Förvaltningschef

Kommunledningskontoret Ekonomienheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se

Annette Andersson
Kommundirektör

KS 2017/0002
Bilagor
Kommunstyrelsens årsrapport 2017
Uppföljningsrapport verksamhetsmål
Uppföljningsrapport intern kontroll
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Årsrapport
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Innehåll
Femårsöversikt
Året som gått
Verksamhetsmål
Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar
Administration och stöd
Infrastruktur och skydd

3
4
5
6
6
9

Näringsliv och arbetsmarknad

10

Politisk verksamhet

11

Kvalitet i verksamheten

12

Verksamhetsmått

12

Kostnadseffektivitetsmått

13

Personalredovisning

14

Organisations- och personalförändringar

14

Personalstatistik

14

Rekrytering

14

Kompetensutveckling

15

Hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro

15

Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Strategiska framtidsfrågor

16
17
18

Administration och stöd

18

Infrastruktur och skydd

18

Näringsliv och arbetsmarknad

19

Bilagor

19

Femårsöversikt
Femårsöversikt
Driftsresultat
Förbrukning av ram %
Antal årsarbetare

2017

2016

2015

2014

2013

484 795

419 946

452 409

468 680

432 541

95,3%

89,5%

97,6%

99,6%

100,0%

216

215

194

186

126

48,5%

49,5%

51,0%

52,2%

46,1%

Sjukfrånvaro i %

3,0%

4,2%

3,3%

3,6%

4,4%

Personalomsättning

1,2%

4,8%

3,7%

1,6%

3,7%

94,0%

71,0%

75,0%

85,0%

70,0%

-

77

70

64

63

248 (20%)

305 (25%)

275 (18%)

273 (16%)

114

-

11,43

10,81

10,71

10,36

79%*

84%*

99,0%

93,0%

94,0%

Deltagare i kommunala
arbetsmarknadsåtgärder, antal

510**

494

490

542

446

Antal mottagna nyanlända flyktingar

392**

402

327

310

210

Antal deltagare i kommunal
vuxenutbildning

1 435

1 340

1302

1043

994

Antal ärenden i arkivet
(förfrågningar/utlämningar av handlingar)

934

864

783

676

587

Antal räddningsinsatser

945

960

933

842

834

Antal brandskyddstillsyner

229

262

274

279

275

Personalkostnader i % av totala kostnader

Måluppfyllelse i %
Företagsklimat (Insikt NKI)
Antal UF företag (%-andel av elever)
Administrationsindex (adm.personal/total
personal)
Andel som upplever ett gott bemötande
vid kontakt med kommunen, (%)

* Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen för en enkel fråga.
Från och med 2016 sker redovisningen av bemötande enligt SKL´s nya modell. Härvid sker en subjektiv bedömning av
frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p,
medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av
maxpoäng i procent. Källa: Undersökning av externt företag.
** Preliminära siffror
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Året som gått
Kalmars mycket starka expansion ställer krav på den kommunala organisationen inåt men också utåt.
Under året förtydligades därför koncernledningens kommunövergripande och strategiska roll genom att
kommundirektören släppte uppdraget som förvaltningschef över kommunledningskontoret. En ny
förvaltningschef rekryterades genom ett internt ansökningsförfarande.
Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Strategiska och
kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig,
lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge
stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten.
Verksamheten leds av en koncernledning och var under 2017 organiserad i nio enheter; kansli- och
omvärld, ekonomi, arbetsmiljö, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, arbete & välfärd,
näringsliv, samt brandkår. Kommunledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden;
administration och stöd, infrastruktur och skydd, näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och
gymnasieskola.
Årets utfall i förhållande till budget blev ett överskott på 24,1 miljoner kronor (mnkr). Den största delen
av överskottet härrör från exploateringsverksamheten (18,7 mnkr) där flera stora exploateringsområden
har sålts under året. Även verksamheten administration och stöd redovisar ett stort överskott med 10,0
mnkr där flykting och integration står för den största delen. Brandkåren redovisar ett underskott på 4,7
mnkr där uppstartskostnader för den nya trygghets- och larmcentralen ingår med 0,8 mnkr.
Verksamhetens måluppfyllelse blev 94% vilket är högre än tidigare år. Kontoret haft fler mål som är
långsiktiga och därmed pågående med positiv trend. Dessa har också bedömts ingå i andelen uppnådda
mål på grund av sin karaktär. Ett mål bedöms som ej uppnått. Det är målet om att andelen UF-företagare
skulle uppgå till 30%.
Kvaliteten på verksamheten har haft en positiv utveckling under året. Flera nyckeltal, revisioner och intern
kontroll visar på en positiv utveckling men det finns givetvis flera områden att arbeta vidare med och
ytterligare förbättra.
Kommunledningskontoret ansvarar också för uppföljning av gymnasieverksamheten som bedrivs av
Kalmarsunds gymnasieförbund. För verksamhetsuppföljning av den verksamheten hänvisas till förbundets
årsredovisning.
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Verksamhetsmål
Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett
grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Verksamhet, personal
och arbetsmiljö” i nämndsmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att uppnå målen.
Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan
2017”.
Måluppfyllelse

Uppfylls/ Klara

Positiv trend/
pågående

Oförändrat eller Totalt
negativ trend/
Ej påbörjade

Nämndsmål

6 (38%)

9 (56%)

1 (6%)

16

Aktiviteter

34 (77%)

9 (21%)

1 (2%)

44

Uppdrag

8 (53%)

7 (47%)

-

15

Kommunledningskontoret har en lägre andel uppnådda nämndsmål än tidigare år men flera mål är
pågående och har en positiv trend. Om dessa vägs samman är måluppfyllelsen 94%. Det mål som inte
uppnås är målet om att 30% av gymnasieeleverna ska prova att vara UF-företagare. Trenden 2017 var
istället negativ och andelen UF-företagare minskade jämfört med tidigare år.
För att bedöma om kommunledningskontoret har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet togs olika parametrar fram i verksamhetsplanen 2017. De nämnds- och styrelsepolitiska
kostnaderna, nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder och särskilt riktade insatser samt
administrationsindex mäter kostnadseffektiviteten medan politikernas, näringslivets, personalens och
verksamheternas nöjdhet med kommunledningskontoret stöd speglar ändamålsenligheten. Nyckeltalen
redovisas under rubriken ”Kvalitet i verksamheten”. Bedömningen är att kommunledningskontoret
bedriver en ändamålsenlig kostnadseffektiv verksamhet.
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Väsentliga händelser och ändrade
förutsättningar
Administration och stöd
Ekologisk hållbarhet

Inom organisationen Race for the Baltic togs en handlingsplan fram för minskad övergödning i Östersjön
som presenterats för kommunfullmäktige och på en nationell konferens i Stockholm. Kalmar kommun
nominerades till ”Laddguldet 2017”. Priset ges till den kommun som åstadkommit mest i omställningen
till elbilar. En nulägesanalys av ”Klimatneutrala kommunbetalda resor och transporter 2020
genomfördes”, för att visa var ytterligare åtgärder behövs.
En ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer togs fram och beslutades av kommunfullmäktige.
Arbetet med ”Hållbar upphandling” intensifierades, bl.a. med hänsyn till nya LOU. Ett projekt med syfte
att utföra forskning på läckage av mikroplaster från konstgräsplaner initierades. Kalmar kommun blev
”Kranmärkt” vilket innebär att kommunen inte längre ska använda flaskvatten. En nulägesanalys av det
interna arbetet med kemiska produkter genomfördes. Den ska ligga till grund för fortsatt arbete med det
kemikaliehanteringssystem som testas. Under den årliga hållbarhetsveckan genomfördes ett seminarium
tillsammans med organisationen Fossilfritt Sverige och en Hållbarhetssafari med 300 deltagare.
Ekonomistöd

Arbetet med koncentrerad administration har fortsatt och ekonomi- och lönecenter flyttade under året till
gemensamma lokaler där ca 35 personer arbetar med löne- och ekonomiadministration. Under 2017 har
stort fokus lagts på verksamhetens huvuduppdrag: att verka för att aktivt utveckla effektivare processer i
syfte att kvalitetssäkra leveranser och tjänster till kommunens förvaltningar.
Arbetet med riskanalys och den interna styrningen och kontrollen har också utvecklats under året och en
gemensam riskanalys för alla förvaltningar gjordes av stödprocesserna. Hypergene används som
systemstöd för detta och är nu vårt främsta styrsystem inom kommunen. Systemet används också till
verksamhetsuppföljning och under 2017 har även arbetet med verksamhetsrapportering i systemet
påbörjats.
Flyktingmottagande och integration

Invandrarservice bytte under 2017 namn till flykting och integration och organiserades under den nya
enheten arbete och välfärd. Verksamheten har utökats med flera nyanställningar med bakgrund av att
Kalmar kommun ska bli ännu bättre på mottagandet av nyanlända och att integrera nyanlända.
Mötesplatsens verksamhet har utökats vilket visar att Kalmar kommun tidigt satsar på integrationen av
nyanlända. Mötesplatsen fokuserar både på att hjälpa nyanlända att integreras i vårt samhälle samt på
språkinlärning. Arbetet med att genomföra ett mer strukturerat och planerat integrationsarbete har satts
igång med både lång- och kortsiktiga mål.
Bostadsbristen har haft tydlig påverkan på Kalmar kommuns möjligheter att bosätta nyanlända enligt
anvisningslagen. Anvisningstalet för Kalmar kommun 2017 var 186 personer plus en överenskommelse
om 15 personer i vidarebosättning från Hultsfreds kommun. Detta då Hultsfred har haft svårt att bosätta
alla nyanlända som sökt sig till kommunen i kombination med de som anvisats enligt lag. Kalmar kommun
har dock inte hittills tagit emot någon från Hultsfreds kommun. Kalmar kommun hade under hösten kö
av anvisade individer som inte kunde tas emot på grund av bristen på bostäder. För att kunna lösa
situationen har kommunen hyrt lägenheter på Kolbodabaden vilket gjorde att kommunen vid årets slut
erbjudit de anvisningar kommunen enligt lag skulle ta emot. Antalet mottagna nyanlända uppgick
preliminärt till 392 personer varav 182 var anvisade, 140 egenbosatta och 70 personer direktinresta eller
hade anknytning till tidigare mottagna flyktingar.
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Under året gjordes en utredning kring ESF-projektet Ljungnäsvillan som ledde fram till att Kalmar
kommun övertog projektägarskapet från Del-Ta Produktion AB.
Kommunikation

Kommunikationsenheten har under 2017 publicerat en ny extern webbplats, www.kalmar.se, och
intranätet Piren har fortsatt att utvecklas. Under året har kommunikationsenheten, tillsammans med
stiftelsen Make Equal, genomfört ett jämlikhetscertifieringsarbete. Arbetet har bland annat lett till nya
rutiner för att säkerställa att kommunens kommunikation är jämlik. De nya arbetssätten och rutinerna tas i
bruk 2018.
Tillsammans med Destination Kalmar har kommunikationsenheten ett pågående arbete med att revidera
innehåll och strategier för platsvarumärket. Den digitala verktygslådan, www.bykalmar.se, är grunden i
arbetet för att lättare sprida en enhetlig bild av Kalmar.
Kontaktcenter har under året upphandlat och driftsatt ett nytt system för att hantera kommunens
synpunktshantering. Den av kommunfullmäktige beslutade nya trygghets- och larmcentralen har tillförts
kommunikationsenheten. Rekrytering till den nya enheten gjordes under hösten och verksamheten drar
igång med utbildningar i januari 2018 för att vara i full drift den 1 april.
Koncernledning

I slutet av 2016 inrättades en tjänstepersonsgrupp Samverkan Arbete och Välfärd (SAV). Syftet var bland
annat att samordna frågor om arbete, bostäder, flyktingmottagande och övrigt inom social hållbarhet över
förvaltningsgränserna, att effektivisera samt utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt och metoder.
SAV har bland annat diskuterat frågor om extratjänster och integration där ersättningen för
ensamkommande barn och bostadsförsörjningen för gruppen nyanlända varit i fokus.
Gränsdragningsproblematiken mellan socialförvaltningen och kommunledningskontoret gällande de
arbetsmarknadspolitiska insatserna har också behandlats. I slutet av året fördes socialförvaltningens
arbetsmarknadsinsatser för personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsskäl över
till kommunledningskontoret.
IT-styrgruppen, som legat nere en period, startade igen och i styrgruppen finns representanter från både
kommunen, bolagen, Kalmarsunds gymnasieförbund och Kalmarsundsregionens renhållare. De
koncernövergripande IT-frågorna är viktiga inte minst med tanke på den snabba digitalisering som pågår i
samhället. För att följa med i den utvecklingen utannonserades därför i slutet av året en tjänst som
digitaliseringsledare.
Personal- och arbetsmiljöfrågor

Under 2017 har arbetsmiljöenheten haft fokus på att utveckla tjänsterna inom det förebyggande och
hälsofrämjande området. Utbildning har påbörjats för samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt
arbetsmiljöarbete i förvaltningar och bolag.
Europeiska socialfonden beviljade EU-medel för genomförande av projektet AdNos-hälsa i arbetslivet.
Projektet som pågår till och med juni 2019 går ut på att ta fram en certifieringsmodell för hälsofrämjande
arbetsplatser. Målet är att alla arbetsplatser ska vara certifierade 2025. Kursen Hitta balansen och hantera
stressen har startat som ska stödja individer som behöver verktyg för att kunna hantera stress och psykisk
ohälsa i ett tidigt skede. Enheten har också satsat på att förstärka kompetensen inom rehabilitering för
stöd till medarbetare och chefer i organisationen.
Personalenheten och arbetsmiljöenheten har fått ett uppdrag att titta på förutsättningarna för en
sammanslagning av verksamheterna. Detta arbete har påbörjats. Det har varit en extern revision av det
systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen vilket har lett till att arbetet påbörjats med att ta fram två nya
riktlinjer varav en process hur kommunen ska arbeta med sytematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av
Sunt Arbetslivs modell har en utbildning tagits fram i systematiskt arbetsmiljöarbete och två pilotkurser
genomfördes under hösten. Målet är att samtliga chefer och skyddsombud ska vara utbildade 2019.

7

Social hållbarhet

Arbetet med handlingsplanen för hbtq har fortsatt och den första hbtq-certifieringen i Kalmar län är
genomförd för kommunens elevhälsapersonal. Många verksamheter i kommunen har genomgått
grundutbildning inom ämnet och samtliga chefer har också haft en halvdags fördjupningsutbildning i hbtq
utifrån bemötande, arbetsmiljö och rekrytering.
Fokus på tillgänglighet har ökat liksom tillgänglighetsrådets rådgörande funktion. Under våren 2017 var
kommunen medarrangör i Funka för livet-mässan vilken drog över 2 500 besökare. Flera arbetsgrupper är
igång tillsammans med funktionshinderorganisationerna för att öka tillgängligheten i staden. Bland annat
håller en tillgänglighetsstämpel på att utvecklas och en checklista för tillgängligheten på badplatserna att
tas fram. Tillgänglighet kommer under de kommande åren vara en strategiskt viktig fråga för kommunen.
Inom det brottsförebyggande arbetet har ett förslag till handlingsplan för att förebygga våldsbejakande
extremism utarbetats. Samverkan med Kalmar City har förstärkts genom processen i Purple Flag där
kontoret bidrog med jämställdhetskompetens och analys av underlag avseende trygghet. Inför och under
sommaren skedde en intensiv samverkan med flera aktörer för att upprätthålla trygghetsperspektivet i
evenemang. Tillsammans med polisen har det operativa trygghetsarbetet samordnats och var fjortonde dag
träffas polisen, socialtjänsten, serviceförvaltningen, brandkåren och kommunledningskontoret för att följa
utvecklingen och synka insatser.
Folkhälsoområdet har dominerats av två områden: Psykisk ohälsa och barn/ungas tillgång till hälsa och
välfärd. Inom psykisk ohälsa har kommunens instruktörer inom konceptet MHFA fortsatt utbilda.
Medarbetardialoger har genomförts för att lägga grunden till en lokal handlingsplan för att förebygga
suicid och minska den psykiska ohälsan. Inom jämställdhetsområdet pågår en revidering av kommunens
jämställdhetsprogram för att bättre anpassas till den nya nationella jämställdhetspolitiken.
Ärendehantering

Kansli- och omvärldsenheten har ansvarat för kallelser, protokoll och expediering vid sammanträden med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och planutskottet. Dessutom har enheten samma
ansvar när det gäller den kommuncentrala samverkansgruppen och kommunledningskontorets
samverkansgrupp.
Arbetet med ett gemensamt Arkivcentrum har fortsatt och länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet, Torsås och
Kalmar kommuner planerar att flytta till gemensamma lokaler under 2018.
Överförmyndarverksamhet

Under året har överförmyndarverksamhetens utvecklingsarbete fortsatt bl.a. genom utredning kring
förutsättningarna för att bilda en gemensam nämnd tillsammans med Borgholm och Mörbylånga samt
planering för införande av ett nytt stödsystem för verksamheten. Utvecklingsarbetet medförde en
effektivisering av arbetet som innebar att stora delar av årsräkningarna var granskade innan sommaren.
Behovet av nya god man- och förvaltarskap är fortfarande högt men har minskat markant. En maxgräns
för antal uppdrag har fastställts.
Utbildningar i arbetet med årsräkningar genomfördes i Kalmar, Borgholm och Mörbylånga liksom
utbildning i uppdraget som god man till ensamkommande barn. Nya arvodesregler infördes vilket väckte
starka reaktioner hos många gode män till ensamkommande barn. För att klara tillsättning av gode män till
de ensamkommande barnen backade nämnden och gick tillbaka till de arvodesregler som gällde tidigare.
Antalet ensamkommande barn har minskat under året.
Vid årsskiftet var antalet ärenden:
Kommun
Kalmar
Borgholm
Mörbylånga
Summa
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Antal ärende
789
173
169
1 131

Varav EKB
39
9
14
62

Infrastruktur och skydd
Mark och exploatering

Arbetet med genomförandet av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen har fortsatt
liksom detaljplanearbete för en hotelletablering i anslutning till universitetet och stationsområdet.
Andra större projekt är Fredriksskans där planering av sanering och utbyggnad av området beräknas starta
under 2018. Karlssons äng markanvisades under året och en gemensam upphandling med kommunen,
Kalmar Vatten AB och Kalmar Energi AB avseende utbyggnad av området har planerats, byggstart
beräknas ske under våren 2018. Arbetet med Norra Staden (Snurrom) med bostäder, bad- och
friskvårdsanläggning samt område för verksamheter fortlöper och första etapperna av bostäderna är
inflyttade. Fortsatt detaljplanearbete och planering för genomförande av Södra staden etapp 1 och 2
fortgår. Under året har försäljningen av villatomter och mark för verksamheter varit god.
Som en följd av satsningen på Förenkla helt enkelt har ett arbete startat som syftar till att ta fram och
förtydliga arbetet med företagsetablering och markanvisning. I tätt samarbete med
samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har en ansvarsfördelning mellan dessa förvaltningars
arbete med den allmänna marken tagits fram och implementerats under 2017.
En arbetsgrupp har tagit fram en vägledning för masshantering i kommunala bygg- och
anläggningsprojekt. Projektet har slutredovisats till plan- och investeringsberedningen med en rapport som
sammanfattar vad som har gjorts samt förslag på ett antal åtgärder. Ett beslut om bidrag med villkor har
erhållits från länsstyrelsen för efterbehandlingsåtgärder för projekten Vassmolösa f.d. ångsåg etapp 2 och
Kalmar gasverk, Sandås saneringsområde 1.
Östra Tegelviksdeponin samt mellanlagret för muddermassor har undersökts under våren. Ett
åtgärdsförslag är på väg att tas fram för dessa områden. Kontrollprogrammet för Tegelviksdeponin har
slutförts och en utvärdering av undersökningarna håller på att sammanställas. Kontrollprogrammet för
deponin i Barkestorp har också slutförts. En utvärdering av resultaten kommer under år 2017.
Räddningstjänst

En utredning genomfördes av brandkårens organisation och arbetssätt. Den ligger nu till grund för det
förändringsarbete som startat på brandkåren och som förväntas pågå under ett par års tid. Den nya
brandstationen invigdes i april månad och i slutet av december invigdes även kommunens Trygghets- och
larmcentral (TLC) som sätts i drift under andra kvartalet 2018.
Under 2017 har flytten till den nya brandstationen på Scheelegatan präglat mycket av brandkårens
verksamhet. Flytten har inneburit mycket planering, arbete och kostnader till följd av att verksamheten
måste fortgå dygnet runt, alla dagar om året utan avbrott.
Verksamheten har också till stor del präglats av den utveckling som sker i Kalmar kommun med fler
invånare, mycket nybyggnationer, många evenemang och offentliga tillställningar. Den förebyggande
verksamheten har varit mycket belastad under 2017 med detaljplanegranskningar, bygglovsgranskningar,
remisser gällande evenemang och offentliga tillställningar samt de tillsyner och tillstånd som brandkåren
genomför enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE). Även den operativa verksamheten märker av den utvecklingsfas som Kalmar kommun genomgår.
Det finns en tydlig trend med ökat antal räddningsinsatser vilket kan förklaras med ett mer breddat
uppdrag och ett växande invånarantal och besöksnäring.
Bemanningen på deltidstationerna har under året inte uppfyllt den ambition som är fastslagen i gällande
handlingsprogram. Bemanningsproblemen är som störst i Påryd - Tvärskog. En rekryteringskampanj ska
genomföras under 2018. Brandkåren fick i slutet av 2017 tilldelningsbeslutet från MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) och Kalmar är nu en av åtta orter i Sverige där det under 2018 och 2019
kommer att utbildas deltidsbrandmän. Förutom intäkter kommer det att underlätta för våra potentiella
nyanställda deltidsbrandmän som kan utbildas nära sin bostadsort.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Arbetslösheten och insatser

Vid årsskiftet 2017-2018 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 2 469
personer (7,4 %). För 2016/2017 var siffran 2 391 personer (7,4 %). Motsvarande för riket var 7,5 %
respektive 7,8 %. Arbetslösheten i Kalmar ligger alltså kvar på samma nivå som ett år tillbaka i tiden
medan den sjunkit något i riket (-0,3 %).
Område arbetsmarknad har tagit emot många anvisade arbetslösa för tidsbegränsade anställningar och
andra arbetsmarknadsinsatser inom de kommunala förvaltningarna, i ideella organisationer, föreningslivet
samt i de egna verksamheterna. Det har bidragit till att hålla nere den öppna arbetslösheten. En stor andel
av de som anställts har varit långtidsarbetslösa och flera uppbar helt eller delvis försörjningsstöd när de
anvisades till kommunen.
Område arbetsmarknad lyckades med att genomföra regeringens sommarjobbssatsning vilket möjliggjorde
att fler ungdomar kom ut i en prova på praktik 2017. I år fick även ungdomar i årskurs 9 och åk 2 på
gymnasiet erbjudande om PPP tillsammans med som tidigare åk 1 på gymnasiet. Det resulterade i att 482
ungdomar genomförde PPP sommaren 2017. 2016 var motsvarande siffra 273 st.
Kalmar kommun tilldelades utifrån regeringens satsning på extratjänster ett beting på 40 stycken för 2017.
Betinget uppnåddes och sammanlagt blev det 45 stycken extratjänster 2017. Under våren startade område
arbetsmarknad i samverkan med Arbetsförmedlingen ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för
arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en arbetsförmågebedömning. Projektet
heter Falken och har slagit mycket väl ut. AF och område arbetsmarknad är överens om att fortsätta
verksamheten under 2018.
Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Under året har Kunskapsnavet sökt och erhållit statsbidrag inom ramen för Regionalt yrkesvux
tillsammans med närliggande kommuner. Skolledare från fler kommuner har kommit samman och fått
möjlighet att diskutera vuxenutbildningens innehåll och utbud.
Kunskapsnavet har påbörjat yrkesutbildning inom flera områden för att möta de som är tidigt i sin
språkutveckling. Yrkesutbildningen sker parallellt med studier i svenska. Exempel på sådana utbildningar
är storkök, vård och omsorg, barnskötare, mekaniker tunga fordon och skogsvård. Utbildningen till
barnskötare, som delvis finansierats av medel från AMIF, är slutförd. Samtliga elever har fullföljt
utbildningen med godkända betyg.
Näringslivsfrågor

Styrgruppsmötena tillsammans med Växjö kommun och Linnéuniversitetet har också fortsatt under året.
Under mötena diskuteras bland annat frågor om forsknings- och kunskapsutveckling, studentstäderna
Kalmar-Växjö, näringslivs- och arbetslivsfrågor med mera. Allt i syfte att utveckla och höja attraktiviteten
för både universitetetet och städerna. År 2019 kommer den första kullen studenter till läkarutbildningen på
Linköpings universitet med studieort Kalmar.
Under året skickades ansökan om att bli Årets stadskärna 2017 in. Kalmar blev finalist tillsammans med
Västervik och Tibro. Västervik drog det längsta strået och blev Årets stadskärna. Tillsammans med
fastighetsägare och näringsidkare fortsätter arbetet för visionen att Kalmar ska bli Sveriges ledande
stadskärna med unika möjligheter för handel, konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt.
Arbetet med landsbygdsutveckling har på det stora hela haft en väldigt positiv utveckling 2017. En
gemensam kraftsamling ledde till en rekordsnabb etablering av en bensinstation i Påryd och efter många
förhandlingar har kommunen och Telia kommit överens om en hundraprocentig utbyggnad av fiber.
Många företag och organisationer har stora och utmanande rekryteringsbehov framöver. Därför har ett
nytt nätverk med fokus på kompetensförsörjning startat. Kalmarsundsregionens samarbetskommuner
administrerar nätverket medan värdskapet alterneras mellan de cirka 40 nätverksdeltagarna.
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Företagsklimatet i Kalmar kommun visar fortsatt på en tydlig positiv trend. Öppen jämförelse av
företagsklimatet visar resultaten från undersökningen Insikt där Kalmar kommuns NKI, Nöjd-KundIndex för företag uppgick till 77, mot föregående års 70. Likaså är trenden tydlig i Svenskt Näringslivs
ranking av företagsklimatet, där Kalmar nu är rankade på plats 75 av Sveriges kommuner, vilket är åtta
placeringar bättre än året innan.
Politisk verksamhet

Inför den nya mandatperioden tillsattes en politisk styrgrupp med uppdrag att presentera ett förslag till
politisk organisation. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att presentera ett förslag till
förvaltningsorganisation som stöd till den nya politiska organisationen. Förslag till ny organisation har
skickats på remiss till nämnder och styrelser och kommunfullmäktige ska fatta beslut under början av
2018.
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Kvalitet i verksamheten
För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal och
kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är
kostnadseffektiv och ändamålsenlig.
Verksamhetsmått

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med
kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har
förvaltningscheferna svarat 3,3 i år jämfört med 3,4 i 2016 års enkät. Bedömningen är att kontorets
personal ger ett bra bemötande och har hög kompetens medan det finns förbättringspotential i att jobba
med ständig utveckling.
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning
och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och
hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor om sex serviceområden; information,
tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att
skickas ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats. Utvecklingen av nyckeltalet är mycket
positivt.
Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI

Nyckeltal
2016

2014

2012

Kalmar

77

70

64

KKVH

74

65

65

Liknande kommuner

71

69

64

Måttet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt

Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och
kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från
medarbetarenkäten har därför valts ut:

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun
Kommunledningskontoret
Kalmar kommun

Jag trivs och känner mig trygg i
min arbetsgrupp
Jag upplever att min arbetsmiljö
totalt sett är god

2016
2014
Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man
4,3
4,4
4,2 4,5
Ingen mätning
4,4
4,3
4,4 4,3
3,9
4,1
3,9 4,0
Ingen mätning
3,8
3,7
3,8 3,8

Någon medarbetarenkät har inte genomförts 2017 varmed inga nya siffror finns. Mätningen visar på en
hög jämn nivå och har förändrats både uppåt och nedåt mot tidigare mätning. Här finns dock möjlighet
till utveckling för att skapa en ytterligare trygg och god arbetsplats.
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Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande
nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö
och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns
verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut och för att kunna
jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.
Nyckeltal

Nämnds- och styrelsepolitiska
nettokostnader (kr/inv)

Näringslivsbefrämjande åtgärder,
nettokostnad (kr/inv)

Särskilt riktade insatser,
nettokostnad (kr/inv)

Administrationsindex
(administrativ personal/total
personal)

2016

2015

2014

Kalmar

235

249

231

KKVH

305

331

274

Liknande kommuner

313

321

293

Kalmar

436

416

355

KKVH

162

161

107

Liknande kommuner

449

458

424

Kalmar

493

415

446

KKVH

530

391

529

Liknande kommuner

460

481

540

Kalmar

11,43

10,81

10,71

KKVH

11,55

11,41

11,24

Liknande kommuner

13,02

12,93

12,70

De nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över
tiden. I jämförelse med liknande kommuner och KKVH är nettokostnaden lägre.
Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i
och med detta ökat mellan 2014 och 2016. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostnaden
ändå under genomsnittet. KKVH-nätverkets genomsnitt är lägre då flera av jämförelsekommunerna har
den verksamheten i bolagsform.
Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom flykting och integration samt
arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har ökat sina nettokostnader 2016 då stora insatser gjordes
inom området. Nettokostnaden är ändå lägre än KKVH där Karlskrona drar upp genomsnittet.
Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till övriga
förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i förhållande
till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar kommun har en lägre
andel administrativ personal både i förhållande till liknande kommuner och till KKVH.
Intern kontroll

Utifrån reglementet och de nya riktlinjerna för intern kontroll togs en intern kontrollplan fram för 2017
som beslutades av kommunstyrelsen i november. Inför framtagandet genomfördes en riskanalys med alla
verksamheter på kommunledningskontoret och samordning med internrevisionen skedde i möjligaste
mån. Under 2017 arbetades med att uppdatera riskanalysen inför kontrollplanen för 2018 då även en
gemensam riskanalys gjordes för kommunens stödprocesser och där gemensamma kontrollmoment togs
fram.
I bifogad bilaga ”Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2017” framgår utfallet av genomförda
kontroller under året. Sammanfattningsvis bedöms den interna kontrollen vara god men vissa områden
bör förbättras.
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Personalredovisning
Organisations- och personalförändringar

Den nya brandstationen invigdes under senvåren med parad från den gamla stationen. Under året har
också ett chefsbyte skett samt en ny organisation effektuerats. Trygghets- och larmcentralen, en helt ny
verksamhet, har tillkommit till kommunikationsenheten men är geografiskt placerad på brandstationen.
En ny chef har fått ansvar för både kontaktcenter och trygghets- och larmcentralen.
Vid enheten Arbete och välfärd har en ny chefstjänst inrättats som har det övergripande ansvaret för
Arbetsmarknad, Flykting- och integration samt Kunskapsnavet. Flykting- och integration har fått en ny
chef samt Kunskapsnavet en biträdande rektor.
Arbetsmiljöenheten har fått en ny tjänst RTW-koordinator (Return to work).
Personalstatistik

31 december 2017 fanns det 255 tillsvidareanställda på kommunledningskontoret varav 145 var kvinnor
och 110 var män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,3 % och kontoret har inte någon
medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern på kommunledningskontoret var 48,1 år.
Personalomsättningen 2017 sjönk jämfört med 2016.
Kommunledningskontoret
2017

Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS Utdata

Tillsvidareanställda

Kvinnor

2016
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

145

110

255

115

104

219

112,6

103,5

216,1

111,6

303,5

215,1

Genomsnitt sysselsättningsgrad i %

97,4

99,5

98,3

97,1

99,5

98,2

Andel heltider i %

92,4

100,0

95,7

93,0

99,0

95,9

Medelålder

48,9

47,2

48,1

48,3

47,0

47,7

0,7

2,8

1,2

7,4

2,0

4,8

Antal
Årsarbetare

Personalomsättning i %

Åldersfördelning

Antal

100

26
44

50
0
Kvinnor

22
2
4

28

36

≤ 29 år

30-39 år

40-49 år

57

16
20

50-59 år

60-67 år

Män

Rekrytering

Under året har kommunledningskontoret haft 27 (34 f g år) annonser för rekryteringar till 28 tjänster (36).
Totalt var det 994 (1 175) ansökningar till tjänsterna. Personalenheten bistår med rekryteringskompetens
och har medverkat i rekrytering av chef till arbete och välfärd, flykting och integration samt till den
nystartade trygghets- och larmcentralen. Personalenheten har även medverkat vid rekrytering av
brandingenjör, exploateringsingenjör och arkivarie. Vid behov medverkar personalenheten även vid
chefstillsättningar på andra förvaltningar och erbjuder djupintervjuer och tester som bygger på
kompetensbaserad rekrytering.
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Kompetensutveckling

Under hösten arrangerades den årliga Ledningsdagen för kommunens samtliga chefer. Under hösten har
personalenheten varit involverad i start av tre ledarförsörjningsprogram – ett på barn- och
ungdomsförvaltningen med inriktning mot skolledare, ett på omsorgsförvaltningen med inriktning mot
enhetschef och ett allmänt program. Arbetsmiljöenheten och personalenheten har gjort en satsning på
utbildning i SAM för chefer och skyddsombud och den fortsätter även under 2018. Alla HR-specialister
har gått en utbildning i lagutveckling i syfte att kunna vara behjälplig eller leda egna utbildningar på
förvaltningarna.
Hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro

Arbetsmiljöenheten och personalenheten har under året haft mycket samarbete med bland annat
hälsofrämjande arbete för att sänka sjuktalen, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), utbildningar och i
ESF-projektet AdNos. Under hösten påbörjades arbete med att införa KIA (kommunernas
informationssystem om arbetsmiljö). Systemet ska förenkla rutiner kring anmälningar av tillbud och
arbetsskador samt riskbedömningar och skyddsronder.
Ett friskvårdsbidrag på 800 kronor har införts under 2017 och det har använts av 2 110 anställda i
kommunen och 109 medarbetare på kommunledningskontoret. Detta motsvarar 39,5% respektive 43,3%
av alla anställda i kommunen respektive på kommunledningskontoret. Det får anses vara ett bra resultat
med tanke på att det är första året.
Kommunledningskontorets gemensamma vår– och cykelutflykt förde alla till Skälby, där f.d.
stadsarkitekten Gunnar Magnusson föreläste och nya förvaltningschefen på kommunledningskontoret
Jonas Sverkén presenterade sig.
Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar och under 2017 har
sjukfrånvaron varit lägre varje månad jämfört med 2016. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2017
uppgick till 3,0% vilket är drygt en procentenhet lägre än 2016.

Total sjukfrånvaro i % av
ordinarie arbetad tid
2017
Kvinnor

2016
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

18-29 år

0,7

0,4

0,6

1,5

1,3

1,4

30-49 år

4,9

1,3

2,9

5,8

2,3

3,8

50-67 år

2,5

4,8

3,3

3,6

6,7

4,9

Totalt

3,4

2,5

3,0

4,4

4,0

4,2

Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av
total sjukfrånvaro
2017
Kvinnor

2016
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

18-29 år

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30-49 år

41,3

1,6

31,8

40,7

37,8

39,7

50-67 år

35,6

54,3

44,9

26,9

50,5

40,3

Totalt

38,5

38,0

38,4

33,8

45,6

39,4
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Driftsredovisning
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 24,1 mnkr mot budget. Kontorets intäkter
blev ca 25,3 mnkr lägre än budgeterat främst beroende på lägre intäkter inom exploateringsverksamheten
men också beroende på att projektet LifeSure muddring i Malmfjärden flyttades över till
serviceförvaltningen. Schablonersättningen från Migrationsverket blev dock högre än beräknat med ca
16,8 mnkr.
Personalkostnaderna blev 6,7 mnkr högre än budgeterat och det är verksamheterna inom arbete och
välfärd som har anställt fler personer under året för att klara verksamheten. I saldot ingår också högre
kostnader för arvode till gode män inom överförmyndarverksamheten än budgeterat. Även brandkåren
har högre personalkostnader bland annat beroende på det nya avtalet för deltidsbrandmän. Flera enheter
har också lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster och föräldraledigheter.
Övriga kostnader är ca 56,6 mnkr lägre än budgeterat vilket härrör från exploateringsverksamheten och
flera projekt som blivit förskjutna i tiden. Kostnader för förbrukningsinventarier och material överskrider
budget med 2,4 mnkr beroende på att flera verksamheter har flyttat till nya lokaler under året.
Driftsredovisning

2017

tkr

Budget

Verksamhet

Intäkter

Administration och stöd
Infrastruktur och skydd
Näringsliv och arbetsmarknad
Politisk verksamhet
Gymnasieskola

Summa

2017
Utfall

Kostnader

Netto

Avvikelse

Intäkter

Kostnader

-71 143

188 822

117 679

-91 694

199 415

-184 477

206 138

21 661

-128 388

-63 599

143 653

80 054

-450

13 583

13 133

-

276 368

-319 669

828 564

Netto

Netto

107 721

9 958

136 879

8 491

13 170

-73 817

152 223

78 406

1 648

-475

13 371

12 896

237

276 368

-

277 281

277 281

-913

508 895

-294 374

779 169

484 795

24 100

Inom verksamheten administration och stöd kan de största avvikelserna härröras från Migrationsverkets
schablonersättningar för nyanlända flyktingar där kostnaderna inte har motsvarat bidraget. Överskottet
uppgår till ca 9 mnkr. Budgettillskottet avseende flytten av arkivet på 1 mnkr har inte heller förbrukats då
flytten blivit framskjuten. Därtill kommer vakanta tjänster och föräldraledigheter som också bidrar till ett
överskott inom bland annat kansli- och omvärldsenheten. Överförmyndarverksamheten som också ingår
redovisar ett underskott på ca 2 mnkr beroende på högre utbetalda arvoden till ställföreträdare för
ensamkommande barn.
Exploateringsverksamheten redovisar ett överskott på ca 18,7 mnkr beroende på ett flertal försäljningar av
tomtmark, både för bostäder och för arbetsområden. Kostnader för förebyggande åtgärder på
kommunens miljöfarliga områden uppgår till ca 2 mnkr som inte täcks av bidrag eller ram. Brandkårens
verksamhet ingår också inom infrastruktur och skydd och beroende på avsaknad av extra
utbildningsintäkter och högre kostnader i samband med flytt till ny brandstation redovisar verksamheten
ett underskott på 3,9 mnkr medan etableringen av den nya trygghets och larmcentralen kostade 0,8 mnkr
2017.
Näringslivsenheten redovisar ett överskott på 0,7 mnkr och tillsammans med att fonden för forskning och
utveckling inte förbrukats fullt ut utgör de den största andelen av verksamhetsområdets överskott. Även
Kunskapsnavet redovisar ett mindre överskott medan område arbetsmarknad redovisar motsvarande
underskott.
Andelen 16-19-åringar som går i gymnasieskolan blev fler än budgeterat och verksamheten redovisar
därmed ett underskott på 0,9 mnkr jämfört med budget.
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Utfall per verksamhetsområde
Administration och
stöd

23%

Infrastruktur och
skydd

4%

54%

Näringsliv och
arbetsmarknad

16%

Politisk verksamhet

3%

Investeringsredovisning
Kommunledningskontorets investeringar överskrider budget med 595 tkr. Detta beror på att flera
verksamheter flyttat under året och investeringar i nya kontorsmöbler och utrustning varit nödvändig.
Ekonomi och lönecenter etablerade sin verksamhet på Södra Långgatan och investeringarna till detta
uppgick till 970 tkr. Därtill byggdes en ny datasal i Nelsonska huset och teknisk utrustning till detta
kostade 82 tkr. Aktier i Inera AB har införskaffats för 43 tkr.
Brandkårens flytt till nya brandstationen innebar en investering i nya möbler uppgående till 2 436 tkr och
en ny slangtvätt för 981 tkr. Därutöver har brandkåren investerat i fordon för 240 tkr och nya larmställ till
deltidsbrandkåren för 516 tkr. I Kalmar hamn har investerats för 2 335 tkr i ett nytt larm- och
varningssystem, kajombyggnader och betongmur. Projektering och undersökningar om att valla in en del
av Tjärhovsbågen har också påbörjats.
Investeringsredovisning
tkr

2017
Budget

Utfall

Avvikelse

Verksamhet
Administration och stöd
Infrastruktur och skydd

200

1 095

-895

7 000

6 660

340

40

-40

Näringsliv och arbetsmarknad

0

Politisk verksamhet
Investeringsverksamhet*

343 450

248 590

94 860

Exploateringsverksamhet*

126 700

46 464

80 236

Summa

477 350

302 849

174 501

* Investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten avser de investeringar som kommunstyrelsen är ansvarig för men
som utförs av andra förvaltningar så som fastigheter och infrastruktur. Detaljerad uppföljning av dessa sker i kommunens
årsredovisning.
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Strategiska framtidsfrågor
Administration och stöd

Verksamheten administration och stöd är personalintensiv och beroende av flertalet specialistkunskaper
och kompetent personal. Kommunen växer i storlek vilket påverkar flera av kommunledningskontorets
verksamheter och det ställer höga krav på personalen. Utmaningen är att klara verksamheten utan att
kvalitén påverkas. Framöver behöver de personella resurserna inom administrationen ses över om
kommunen fortsätter att växa i samma takt. Kontorets utmaning för att behålla kompetensen inom
kommunen är också att personalen ska trivas och utvecklas inom verksamheten och därmed stanna.
I och med kommunens växande personalstyrka och de ökande kraven på verksamheterna kommer fokus
under 2018 vara att utveckla tjänster inom det förebyggande och hälsofrämjande området. Chefer och
skyddsombud ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete och chefers förutsättningar och rimligt stora
arbetsgrupper ska utredas. En process för systematiskt arbetsmiljöarbete behöver tas fram för att leva upp
till verksamheternas krav. Möjligheterna att slå ihop arbetsmiljöenheten med personalenheten till en enhet
som arbetar med hela Human Resourcesperspektivet ska utredas där fokus är på personal, arbetsmiljö och
hälsa i arbetslivet.
Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för hela kommunsverige, så också för Kalmar.
Arbetet kommer att intensifieras 2018 när en digitaliseringsledare anställts. Målet är en kostnadseffektiv
och ändamålsenlig verksamhet som står starkt rustad för framtiden. Därtill kommer arbetet med
dataskyddsförordningen att rikta fokus till våra digitala system. Ett e-arkiv är också ett led i
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet tillsammans med ett gemensamt arkivcentrum med
närliggande kommuner.
En utredning föreslår en gemensam överförmyndarnämnd med Mörbylånga och Borgholms kommuner
vilket också är en del i detta. Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott på drygt 2 mnkr för
2017 i och med Migrationsverkets striktare regler för återsökningar. Här kan finnas ett behov av tillskott
beroende på hur många ensamkommande barn som kommer till kommunen.
Behov av fortsatta investeringar i kommunens digitala kanaler kvarstår liksom att samarbetet med bolagen
kan fortsätta att utvecklas. De fasta kostnaderna för systemen för intranät och externwebb ökar markant
och en översyns över hur dessa ska finansieras behöver göras.
Infrastruktur och skydd

Kommunens exploateringsenhet följer och analyserar omvärldsfaktorer som påverkar planeringen och
verksamheten, bl.a. nya lagar och regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt har ökat
mycket de senaste åren. Projekten är stora och komplicerade vilket kräver såväl intern som extern
kommunikation och samordning. De kommande åren är det ett flertal stora exploateringsprojekt som ska
genomföras med försäljning och utbyggnad av kommunal infrastruktur.
Kostnader för förebyggande åtgärder på kommunens miljöfarliga områden bedöms uppgå till 2-3 mnkr
per år. Budgetram för dessa tvingande kostnader saknas och bidrag går inte att söka för löpande åtgärder.
Under 2018 kommer två viktiga utredningar som påverkar brandkåren att färdigställas. Den ena är en
särskild utredning på uppdrag från regeringen gällande en effektivare kommunal räddningstjänst och den
andra är alarmeringsutredningen som ska se över systemen för alarmering av polis, räddningstjänst och
ambulans. För varje ny mandatperiod ska ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor tas
fram och detta kommer att påbörjas under 2018.
Utvecklingen och befolkningsmängdens ökning i kommunen har haft stor inverkan på räddningstjänstens
operativa verksamhet. På en 15-årsperiod har antalet larm för brandkåren ökat med nästan 100% från ca
500 larm per år till närmare 1000 larm per år. Detta innebär högre kostnader och mindre tid att utföra
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andra arbetsuppgifter. Den högre takten på detaljplaner och bygglov har också påverkat att brandkårens
tillsynsverksamhet ökat de senaste åren vilket ökat personalbehovet inom det området.
Räddningstjänstens verksamhet redovisar ett underskott för år 2017 och bedömningen är att även 2018 års
budget är underfinansierad. Det finns risk för att verksamheten i förlängningen inte kan utföra sitt
uppdrag om inte ett tillskott sker.
Näringsliv och arbetsmarknad

Under åren 2018-2020 sker en av Kalmars viktigaste händelser i modern historia, Linnéuniversitetets
nyetablering på en samlad plats. Kommunen arbetar därför i nära samverkan med Linnéuniversitetet för
att dra nytta av detta för regionens utveckling. Ett förslag på överenskommelse har tagits fram som ska
vara till gagn för såväl Kalmar kommun som Linnéuniversitetets utveckling med avseende på forskning
inom områden för utveckling och tillväxt. En professur inom Internationella tillväxtmarknader har tillsatts
på Linnéuniversitetet med stöd från kommunen och regionförbundet som ett led i denna satsning.
En satsning på bygdepeng om totalt 5 miljoner skapar nya förutsättningar för kommunens
landsbygdsutveckling. Byalag, föreningar och intresseorganisationer kan under 2018 ansöka om totalt
300 000 kr per ort/by/stadsdel. Kravet är att de olika intressenterna samordnar sig och ansöker med en
gemensam röst.
Kommunerna vid Kalmarsund arbetar fortsatt nära tillsammans för att få fler att upptäcka möjligheterna i
Kalmarsundsregionen. Gemensamt kan regionen attrahera nya invånare med en större palett av
möjligheter och ett mer varierat utbud. Kommunikationen sker via nya hemsidan
kalmarsundsregionen.com, digitala kampanjer samt i sociala medier. Förutom Kalmar, Mönsterås,
Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås, kommer också Nybro kommun att ansluta sig till nätverket från
och med 2018.
Den stora mängden nyanlända flyktingar ställer stora krav på kommunens integrationsarbete tillsammans
med vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Styrelsen för vuxenutbildning valde att i 2018 års
budget satsa på att minska köerna till SFI utbildningen vilket medförde mindre medel till
uppdragsutbildning och vägledning. En strategisk framtidsfråga blir att få balans mellan behoven som
finns inom vuxenutbildningen. Regeringens satsning på extratjänster är en relativt kostsam
arbetsmarknadsåtgärd och inom denna verksamhet är ett fortsatt nära samarbete med Arbetsförmedlingen
en nödvändighet för att bibehålla den låga arbetslöshet som finns i Kalmar.

Bilagor
Uppföljningsrapport verksamhetsmål

Uppföljningsrapport intern kontroll
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EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER
Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till
kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

Kommunstyrelsens egna mål
Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.
För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta
delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God
ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Fullmäktigemål - Investeringarna
Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.

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

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
X

Nämndsmål - Kostnadseffektiv verksamhet
Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet
Kommentar
Utifrån de nyckeltal som valts ut för att mäta detta bedöms kommunledningskontoret ha en kostnadseffektiv verksamhet.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - uppföljning av
nyckeltal kostnadseffektivitet

Åsa Bejvall

Status

Färdigställandegrad

Kommentar
Samtliga nyckeltal för uppföljning av kostnadseffektiviteten finns
nu framme och har utvärderats. Slutsatsen av utvärderingen är
att nämndspolitiska kostnader, näringslivsbefrämjande åtgärder
samt administrativa verksamheter är kostnadseffektiva medan
kommunen har högre kostnader för särskilt inriktade insatser än
jämförelsekommunerna.

X

Nämndsmål - Ändamålsenlig verksamhet
Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet
Kommentar
Utifrån de aktiviteter och verksamhetsmått som valts ut för att mäta om kommunledningskontoret har en ändamålsenlig verksamhet
så bedöms kommunledningskontorets verksamhet vara ändamålsenlig.
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Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Inventera kontorets
pågående utvecklingsinsatser

Annette
Andersson

En inventering av de utvecklingsinsatser som pågår för att
utveckla kontoret och dess stödfunktioner är genomförd och
nedtecknad.

Aktivitet - Stämma av
utvecklingsinsatsernas
ändamålsenlighet med
förvaltningar och bolag

Annette
Andersson

Genomfördes vid ett möte med förvaltningscheferna den 3
oktober 2017 och har även kollats av med kommunbolagets VD.

Aktivitet - uppföljning av
nyckeltal verksamhetsmått

Åsa Bejvall

Tre nyckeltal har valts ut för att mäta om kontoret har en
ändamålsenlig verksamhet. Företagsklimatet ökade i den
senaste mätningen med 7 enheter och företagsklimatet ligger
därmed på en fortsatt hög nivå. Värdet är även högre än
jämförelsekommunerna. Någon medarbetarenkät genomförs
inte 2017 utan först 2018. Förvaltningschefernas nöjdhet med
kommunledningskontorets verksamhet uppgick till 3,3 av 4
möjliga (3,4 år 2016).

Uppdrag - Hyresupphandling

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället
för investeringar i egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge
positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.
Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommunfullmäktige ställde sig bakom slutsatsen att ägande av verksamhetslokal är den strategiska
utgångspunkten för kommunens lokalförsörjning.

Uppdrag - Resursfördelningssystem
lokalkostnader

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller
vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva lokalkostnader
Kommentar
Översynen vägdes in i budgetarbetet för 2018. Inriktningen blev att vistelsetid i förskolan utvärderas som en komponent i
resursfördelningen med 2018 som basår. Kompensation för lokalkostnader hanteras enligt nuvarande modell.

Uppdrag - Hyresupphandling simhall

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny
simhall i egen regi.
Kommentar
Ställningstagande i frågan om eventuell hyresupphandling av Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning görs under 2018.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för
ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger
effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella
miljökvalitetsmålen.
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.
X

Nämndsmål - Cykeltrafiken
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Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Kommunledningskontorets stöttade under tertial 3 SBK i sin EU-ansökan kopplat till hållbara transporter och multimodalitet.
Förstudien om cykel- och kollektivtrafik till och från det nya Linnéuniversitetet som genomförts tillsammans med LNU och
fastighetsägarna vid universitetskajen redovisades till Tillväxtverket. Hälsopendling genomfördes under oktober, med
inspirationsevent i september.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Tillsammans med
Skanska, P & E, Linnéuniversit
etet och Växjö kommun
samarbete för att cyklingen till
de två campusområdena ökar.

Mattias
Andersson

Kalmar kommuns analys och förbättringsförslag av
cykelvägarna låg under försommaren till grund för ansökan till
Trafikverket om stadsmiljöavtal. Ansökan beviljades under
sommaren i sin helhet med 11.7 mkr. Förstudien tillsammans
med LNU, Växjö kommun och fastighetsägarna för
Universitetskajen har redovisats till Tillväxtverket. Samarbetet
föll väl ut och cykelvägarna nu och 2020 till Universitetskajen
och cykelparkeringarna i området och garage har analyserats. I
Växjö studerades cykelvägarna mellan deras nya Resecentrum
och campusområdet samt cykelparkering vid Resecentrum och
campus. Linnéuniversitetet genomförde en
resvaneunderökning inför kommande Mobility management
åtgärder. Beslut har under 2017 fattas om att kommunen ska
genomföra projektet med 26 åtgärder i enlighet med förstudien
för att förbättra de viktiga stråken för cyklister samt utöver det
förbättra för kollektivtrafiken i Kalmar. Därmed har kommunen
säkerställt att cykelvägnätet är väl anpassat för studenter och
personal inför att det nya universitetet blir färdigbyggt under
2020.

Aktivitet - Tillsammans med
Kalmar Cykelstad göra ett
event/ en kampanj för
kommunanställda.

Sara Gripstra
nd

Under oktober månad genomfördes hälsopendling tillsammans
med SBK, Aktivt liv och arbetsmiljöenheten. I årets tävling
kunde man delta som lag. Nytt för i år var att hälsopendling
hade inspirationsevent i september. Dels löpteknik och
temakväll om cykelpendling. I år deltog 260 personer och 31
lag.

Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat
Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30
procent ska vara ekologiskt.
X

Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 % ska
vara ekologiskt.
Kommentar
Mål och definitioner är uppdaterade och inlagda i kommunens Verksamhetsplan 2018.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Genomföra eventet "
Bonde på stan" för att öka
allmänhetens kunskap om
ekologiskt och närproducerad
mat

Jonas Svend
sén

Status

Färdigställandegrad

Kommentar
Eventet Bonde i Stan genomfördes 6-7 oktober med gott
resultat. Fredagen genomfördes med fokus på
grundskoleelever som fick lära sig om den gröna näringen.
Lördagen var för allmänheten. I det stora lyckas eventet
synliggöra den gröna näringen och visa upp regionens olika
producenter av mat i olika former.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
X
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Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Arbetet med fossilbränslefri kommun 2030 är starkt integrerat i kommunledningskontorets dagliga arbete. Strategerna för ekologisk
hållbarhet har en stöttande funktion i arbetet samt arbetar med att ta fram ramarna för arbetet. Under tertial 3 har man arbetat med
allt ifrån EU-ansökan för hållbara transporter tillsammans med samhällsbyggnadskontoret till att, tillsammans med
serviceförvaltningen, ta fram bättre mätvärden på bränslen och fordon samt föra dialog med förvaltningarna om hur de kan arbeta
mot uppsatt mål.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Tillsammans med
Kalmar Energi slutföra
Klimatklivsprojektet om publika
laddstationer för elbilar.

Karin Löfströ
m

Klimatklivsprojektet är nu avslutat och har resulterat i 9
laddstolpar (18 ladd-platser) varav 2 snabbladdare.
Slutrapportering är färdigställd.

Aktivitet - Vara delaktig i det
regionala NoOil-samarbetet
och genomföra där beslutade
gemensamma aktiviteter.

Sara Gripstra
nd

Arbetet sker kontinuerligt. Fokus för 2017 i det regionala arbetet
är att uppdatera styrande dokument, handlingsplaner och
arbetssätt inklusive uppföljning. Under Kalmarsundsveckan
genomfördes event att på temat fossilfritt.

Aktivitet - Driva projektet Åk
tåg.

Thomas Davi
dsson

Förstudien är avslutad och förutsättningarna för ett
genomförandeprojekt utreds nu.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter
År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.
X

Nämndsmål - Klimatneutrala resor
År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.
Kommentar
Kommunledningskontoret är samordnare för detta mål på kommunen. Målet är väl integrerat ute på förvaltningarna och
Kommunledningskontoret fungerar främst som stöttande. En genomlysning av vilka fordon som går på fossila bränslen som
fortfarande finns i kommunens verksamhet är genomförd.
Under 2016 släpptes 1116 ton fossil koldioxid ut via kommunens resor i arbetet (egna bilar, flygresor, privatbil i tjänsten och hyrbil
samt egna godstransporter). När det gäller inköpta transporter är en första kartläggning gjord, och krav ställs när avtal förnyas.
Även antal lätta fordon följs upp:
- Den 1/11 2017 fanns totalt 405 lätta fordon i kommunens verksamhet (förvaltningarna).
- Av dessa var 74 st biogasbilar, 46 st elbilar och 104 st etanolbilar. Under 2017 ökade antalet el- och biogasbilar på kommunens
transportcentral med 20%.
- Övriga 181 lätta fordon var dieselbilar. Av dessa går 61 stycken på HVO i nuläget. 56 dieselbilar är fyrhjulsdrivna, där saknas ännu
el- eller biogasalternativ.
- Dieselfordonen fasas ut kontinuerligt. I och med att leasingavtalen är på 8 år, kommer dock hälften av dieselfordonen vara i drift
efter 31/12 år 2020.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Vara
sammanhållande och drivande
för samtliga förvaltningars
arbete med åtgärder i Färdplan
2020. Stötta förvaltningarna vid
nedbrytning av budget mål.

Sara Gripstra
nd

Förvaltningarna har fått stöd genom rådgivning kring vilka
aktiviteter som är relevanta för dem, kopplat till målet om
Klimatneutrala resor och godstransporter.
Definitioner för Klimatneutrala och samhällsbetalda resor och
godstransporter är framtagna och inarbetade i kommunens
verksamhetsplan för 2018. Uppföljning på koldioxidnivå av
målet är genomförd, se ovan

Aktivitet - Delutvärdera
Färdplan 2020.

Karin Löfströ
m

Delutvärdering genomförd och presenterad tillsammans med
fordons och bränslestatistik.
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Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Översyn av hur
kraven på klimatsmart resande
tillämpas för kommunens egna
resor och vilka konsekvenser
det får i kvinno- respektive
mansdominerade verksamheter.
Ska resultera i en rapport.

Sara Gripstra
nd

Status

Färdigställandegrad

Kommentar
Arbetet har startats upp, men inte genomförts pga att metod för
genomförande (inklusive definition av krav på klimatsmarta
resor) ännu ej bestämts. Kommunikation kring kommunens
resepolicy ska göras nästa år.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken
Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar
2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.
X

Nämndsmål - Solcellsanläggningar
2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.
Kommentar
Serviceförvaltningen äger detta mål och har under tertial 3 inte behövt något stöd från kommunledningskontoret.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Externfinansiering
solcellssatsningen i Kalmar

Anders Almq
vist

Status

Färdigställandegrad

Kommentar
Då solcellsanläggningar bedöms som kommersiellt lönsamma
finns inget intresse för extern finansiering.

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

Nämndsmål - Vatten
Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Kommentar
Mycket händer inom vattenområdet i Kalmar, inte minst politiskt. Kommunledningskontoret har haft rollen att ta fram underlag till
framtida politiska beslut inom området där både dricksvattenbristen, Östersjöns välmående och det nya reningsverket ha varit i
fokus.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Tillsammans med
serviceförvaltningen aktivt
stödja arbetet med
Kalmarsundskommissionen
och delta vid dess
styrgruppsmöten

Karin Löfströ
m

Det är nu beslutat att tjänstemän från kommunledningskontoret
inte ska ingå i styrgruppen för Kalmarsundskommissionen. Den
stöttande rollen kvarstår dock och i denna roll har ett förslag till
vattenmätningar tagits fram. Förslaget har godtagits och
kommer att genomföras av serviceförvaltningen under 2018.

Aktivitet - Driva projektet "Life
Sure" i genomförandet av dess
projektplan.

Henrik Nilsso
n

Projektet är igång och genomförandet har överlämnats till
serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret bidrar med sina
stödfunktioner bland annat genom den internationella strategen.

Aktivitet - Stödja Kalmar Vatten
i arbetet med Kalmarsundsverk
et genom kunskapsutbyte.

Karin Löfströ
m

Deltagit i KVAB:s workshop kring reningsverket. Har deltagit i
diskussioner med Linnéuniversitetet om forskningssamverkan
samt deltagit i arbete med konkretisering av visionsdokumentet.
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Uppdrag - Upphandlingspolicy och
uppförandekod

Genomförd

Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och
uppförandekod.
Kommentar
Policyn beslutades på Kommunfullmäktige 18/12 2017.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar,
inflyttare och satsningar på infrastruktur.
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.
Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019:
Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens
arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
X

Nämndsmål - Arbetslösheten
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Kommentar
Vid årsskiftet 2017-2018 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 2469 personer (7,4 %).
Motsvarande för riket var 7,5 % . Arbetslösheten i Kalmar ligger alltså kvar på samma nivå som ett år tillbaka i tiden, medan den
sjunkit något i riket (-0,3 %).
När det gäller samtliga arbetslösa i åldern 16-64 år (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) hade Kalmar vid
årsskiftet 2017/2018 en lägre arbetslöshet än både riket och samtliga jämförelsekommuner.
Beträffande ungdomsarbetslösheten (ungdomar 18-24 år) låg Kalmar 0,2 % över riksgenomsnittet, men lägre än samtliga
jämförelsekommuner.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Vi fortsätter att
placera anvisade från
Arbetsförmedlingen i olika
insatser såsom anställningar
och praktikplatser.

Niklas Ander
sson

Område arbetsmarknad tar fortlöpande emot anvisade personer
från Arbetsförmedlingen.

Aktivitet - Uppsökande
verksamhet kring arbetslösa
ungdomar som är i behov av
någon form av utbildningsinsats.

Niklas Ander
sson

Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen ansökte gemensamt
och beviljades statliga medel för en ungdomsuppsökare fram till
och med den 30 juni 2017. Under projektet byggde
ungdomsuppsökaren upp ett nära samarbete med tjänstemän
inom kommunen och Arbetsförmedlingen samt ett nätverk med
andra kommuner som jobbade med samma frågor. Samverkan
resulterade i 36 utbildningskontrakt för arbetslösa ungdomar.

Aktivitet - Påbörja
arbetsförmågebedömningar i
en ny försöksverksamhet i
samverkan med Arbetsförmedli
ngen.

Niklas Ander
sson

Arbetet med projekt Falken har fortlöpt. Anvisningsgraden ifrån
AF har ökat och kommit fler arbetssökande till del.

Aktivitet - Undersöka
förutsättningarna för att under
2017 starta en ny
MIO-utbildning (Mångfald I
Omsorgen).

Birgitta
Agnesson

Förutsättningarna för ny MIO-utbildning gav till resultat att en ny
sådan började september 2017 med 20 utrikes födda deltagare.
Utbildningen kommer att pågå till och med den 1 november
2019. Målet är att deltagarna då ska ha kompetens att söka
tjänst som undersköterska eller motsvarande.
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Fullmäktigemål - Bostadsplanering
Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.
X

Nämndsmål - Bostadsplanering
Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.
Kommentar
Kommunledningskontoret har genom sitt arbete bidragit till att bostadsplaneringen ökat och bedömningen är att målet kommer att
uppnås 2018.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Stödja arbetet med
att de nya bostadsområdena
som växer fram ska vara
miljövänliga.

Karin Löfströ
m

Strategerna för ekologisk hållbarhet har medverkat i två
workshops kopplade till den norra staden och bidragit till att
ekologisk hållbarhet har varit en integrerad del i det arbetet.

Aktivitet - Minst en gång per år
genomföra dialogmöten med
fastighetsförvaltare och
exploatörer.

Pär Svanfeldt

Ett möte "Vad händer i Kalmar" genomfördes den 28 november
på brandstationen. Under mötet deltog många "nya" aktörer och
det var överlag en god uppslutning. Under mötet informerades
om bostadsplanering och byggnation i Kalmar. Brandkåren
informerade samtidigt om nya brandstationen och trygghetsoch larmcentralen.

Fullmäktigemål - Företagsklimat
I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende
företagsklimatet årligen öka.
Kommentar
NKI totalt för företag 2016, avseende 2016 års ärenden, blev 77. NKI totalt för företag 2014, som var mätningen innan, blev 70.
Alltså en ökning med 7 enheter. Resultat över 80 anses som mycket högt, resultat mellan 70-80 som högt och resultat mellan 62-69
som godkänt. Resultatet visar också på en positiv trend för NKI över tid.
Samtliga serviceområden som mäts ligger med ett index på mellan 76-82.

Fullmäktigemål - Trygg residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
X

Nämndsmål - Trygg residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun
Kommentar
Det finns en tydlig struktur och forum för samverkan inom området, både för interna och externa aktörer. Samtliga insatser i
handlingsplanen för kommunens och polisens medborgarlöften är genomförda. Under 2017 har en operativ grupp tillskapats med
representanter för olika delar av Kalmar kommun och polisen som träffas var 14:e dag och följer den lokala utvecklingen med fokus
på ordningsstörningar, skadegörelse, bränder, incident mot anställd, klotter, samlingsplatser för ungdomar och som gemensamt ta
fram åtgärder. Polisens trygghetsundersökning 2017 pekar på att Kalmar är en trygg plats med låg brottsutsatthet, hela
undersökningen presenteras i januari 2018. I januari publiceras även ÖJ Trygghet och Säkerhet 2018.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Inom ramen för
samverkansavtalet med
polisen utveckla arbetet i det
lokala brottsförebyggande rådet

Ann-Sofie
Lagercrantz
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Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Sprida resultatet för
trygghetsundersökningen 2017
till berörda nämnder och
förvaltningar/enheter.

Ann-Sofie
Lagercrantz

Berörda förvaltningar och enheter har erbjudits en föredragning
och under året har ett samarbete med SBK påbörjats för att
presentera undersökningen i en s.k. story map som innebär att
olika aktörer själva har tillgång till informationen.

Aktivitet - Implementering av
Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

Ann-Sofie
Lagercrantz

Insatser har påbörjats i enlighet med planen som presenterats
för KS och gått ut på remiss. De interna remissvaren kräver
förändringar i föreslagen plans ansvarsfördelning, men delar av
insatser sker parallellt med den processen och i enlighet med
samverkansavtal mellan Kalmar kommun och polisen.

Aktivitet - Genomföra minst 6
möten/aktiviteter med polisen
och Kalmar City i syfte att
motverka otrygghet,
ofredanden, stölder och andra
ordningsstörningar i
stadskärnan

Ann-Sofie
Lagercrantz

Träffar och gemensamma insatser genomförda.

Aktivitet - Tillsammans med
polisen och andra aktörer
genomföra minst en
trygghetsvandring i
stadskärnan under året

Ann-Sofie
Lagercrantz

Planerad att genomföras 22 januari 2018.

Aktivitet - Tillsammans med
brandkåren, polisen och andra
aktörer utveckla och stärka
arbetet med grannsamverkan
och tryggare boende

Ann-Sofie
Lagercrantz

Ett antal informationsmöten om Grannsamverkan har
genomförts i samverkan med polis och försäkringsbolag vilket
resulterat i att fler Grannsamverkansområden etablerats. En ny
process och rutin för förfarandet har utvecklats. Parterna har
dessutom haft en fastighetsägarfrukost på temat trygghet i
boendet.

Aktivitet - Förbättra dialogen
med fastighetsägare om
stöldförebyggande och
trygghetsskapande insatser.
Under 2017 ska lokala brå
arrangera minst ett
kunskapshöjande möte med
fastighetsägare och lyfta
frågorna.

Ann-Sofie
Lagercrantz

En dialogfrukost genomfördes i dec 2017.

Aktivitet - Genom olika forum
hålla kommunens
invånare/medborgare
informerade om förebyggande
åtgärder och trygghetsfrågor
Samordnaren ska minst en
gång varje månad informera
om insatser och resultat via
webben och kommunens
FB-konto.

Ann-Sofie
Lagercrantz

Kontinuerlig info via webben. Formerna för fortsatt dialog förs
med kommunens och polisens kommunikationsenheter.

Fullmäktigemål - UF-företagare
År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare.
X

Nämndsmål - UF-företagare
År 2017 ska 30 procent av gymnasieleverna prova att vara UF-företagare.
Kommentar
Andelen UF-företagare uppgick under läsåret 2017-2018 till 20% vilket är en minskning med 5 procentenheter.
Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Anordna minst en
träff där alla rektorer på
gymnasieskolorna är inbjudna.

Christian
Hultén
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Status

Färdigställandegrad

Kommentar
Rektorer var inbjudna till UF-mässan som arrangerades den 9
mars.
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Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Aktivitet - Kommunen ska ha
representanter på UF:S
Idénäste

Christian
Hultén

Kommunens företagslotsar har deltagit.

Aktivitet - Träffar med rektorer,
lärare och elever på
gymnasieskolorna för att
betona vikten av UF:s
verksamhet

Christian
Hultén

Flera träffar har genomförts kontinuerligt under året.

Uppdrag - UF-företagare

Kommentar

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20
procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Målet med andelen UF-företagare nås inte då andelen deltagare uppgick till 20% i de kommunala skolorna för läsåret 2017-2018.
Minskning med 5% mot förra året motsvarar 55 elever.

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska
bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.
Kommentar
Tillsammans med Västervik och Tibro blev Kalmar nominerad finalist till Årets stadskärna 2017. Nomineringen löd: "Kalmar har
rivstartat ett intensivt förnyelsearbete av staden. Med entusiasm och nytänk, en central pådrivare och med kommunalt stöd
processas alla idéer genom katalysatorn "Tratten". Staden kan visa upp många imponerande resultat på kort tid, mot sin vision att
bli Sveriges ledande stadskärna. Purple Flag har varit tändvätska för arbetet." Västervik vann titeln Årets stadskärna 2017. I
samverkan med Kalmar City pågår nu planering för det fortsatta arbetet med stadskärneutvecklingen.

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor.
Kommentar
Kalmar City ansökte om projektmedel från Arvsfonden för ett tillgänglighetsprojekt i stadskärnan men tyvärr bifölls inte ansökan.
Under 2016 producerades i samverkan med Kalmar City en film 'Hur tillgängliga är vi i Kalmar?'. Filmen utmanar och ställer ett antal
frågor riktade till alla som jobbar i serviceyrken. Filmen kommer att användas i utbildnings- och informationsinsatser under 2018.
Under 2017 har bygg- och renoveringsprojekt genomförts i stadskärnan som förbättrat den fysiska tillgängligheten såsom
ombyggnationen av Fiskaregatan och Västra Sjögatan samt installationen av stenplattor längs Västra Vallgatan. Ett annat
säkerhets- och tillgänglighetsprojekt är installationen av 3 stycken hjärtstartare i stadskärnan som är tillgängliga 24 timmar om
dygnet året runt. Ett initiativ från privatpersoner som genom samverkan av flera parter blev förverkligat. En förstudie har startat för
att tillgänglighetsanpassa entréer till butiker i stadskärnan. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Uppdrag - Föreningarnas hus

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden
utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med
pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park.
Kommentar
En arbetsgrupp sattes samman med kommunledningskontoret som samordnare. Dialogmöten med pensionärsföreningarna är
genomförda med syftet att lyssna av deras lokalbehov. Dialog fördes även med Lyrans musikkår. Parallellt med detta så tog
serviceförvaltningen fram olika kostnadsberäkningar. Arbetet ledde fram till att det i Verksamhetsplan med budget för 2018 avsattes
medel för renovering av Folkets Park med syfte att skapa föreningarnas hus.

Uppdrag - Översyn av sociala frågor
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Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med förslag på mål, organisation,
arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och
flyktingmottagning.
Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommunstyrelsen fattade beslut vid sitt sammanträde i juni månad. Beslutet innebär att de
arbetsmarknadspolitiska insatser som socialnämnden tidigare hanterat från och med den 1 oktober 2017 förs över till
kommunledningskontoret och område arbetsmarknad.

Uppdrag - Fiberbredband

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar
län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband
Kommentar
Regionförbundet undersöker kostnad för en utbyggnad av fiber i Kalmar län. Kalmar kommun har via ett tilläggsavtal till
samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Kalmar kommun ska bygga en kanalisation som ska upplåtas till Telia
Company under förutsättning att de erbjuder fiber till alla hushåll och företag på landsbygden i kommunen.

Uppdrag - Evenemangsarena Lindö

Genomförd

Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda en
evenemangsarena på Lindö.
Kommentar
Utredningen har genomförts av samhällsbyggnadskontoret och presenterats av densamma.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att
kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.
Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun
Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser)

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser)

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande
Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.
X

Nämndsmål - Hälsa och välbefinnande
Kommunledningskontoret ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika
delar av kommunen ska minska.
Kommentar
Under 2017 har förvaltningen samordnat och i samverkan med andra aktörer genomfört en fallpreventionsvecka för äldre med
program på ett stort antal träffpunkter för äldre. Tillsammans med Smålandsidrotten, Landstinget Kalmar län och kultur- och
fritidsförvaltningen genomförs kursen Sund Stark Smart Senior med ca 60 deltagare där seniorer i stadsdelar med låg köpkraft och
höga ohälsotal prioriterats. i samverkan med kultur-och fritidsförvaltningen har suicidpreventiva insatser genomförts. Förvaltningen
har också arbetat med samhällsbyggnadskontoret i arbetet med allaktivitetsparken i Smedby.
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Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Testa nya
samverkansformer i områden
med socio-ekonomiska
utmaningar

Ann-Sofie
Lagercrantz

Intern information har genomförts om möjligheter till extern
finansiering för insatser

Aktivitet - Ta fram en plan för
införandet av målen i det
drogpolitiska programmet

Ann-Sofie
Lagercrantz

Dialog med företrädare för olika enheter.

Aktivitet - Anordna minst en
utbildning inom ANDT-området
(Alkohol,Narkotika-, Dopningsoch Tobak) för politiker

Ann-Sofie
Lagercrantz

Genomförd i samverkan med Länsstyrelsen i november.

Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa

Pågående

Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.
Kommentar
Under året har utbildningar i MHFA-ungdom erbjudits, och en plan för utbildningar 2018 har tagits fram. Under 2018 kommer nya
kortare utbildningar som vänder sig till olika målgrupper att erbjudas.

Uppdrag - Funktionshinderfrågor

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionshinder.
Kommentar
Arbetet med att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågor har påbörjats. Ansvarig tjänsteman på kommunledningskontoret
ansvarar för och leder arbetet. Socialförvaltningen finns med som representant i arbetet. Arbetet slutförs 2018.

Uppdrag - Självmord och psykisk ohälsa

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa.
Kommentar
Plan är under utarbetande.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och
känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för
att utveckla kompetensen och organisationen.
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Fullmäktigemål - Heltid som norm
Vid nyanställning ska heltid vara norm.
X

Nämndsmål - Heltid som norm
Vid nyanställning ska heltid vara norm
Kommentar
KLK har ingen anställd som ofrivilligt arbetar deltid.
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Aktivitet

Ansvarig

Aktivitet - Personalenheten
bevakar lediga tjänster som
ska utannonseras. Tjänster
som inte är heltid ska särskilt
motiveras och godkännas av
kommundirektör/personalchef

Anne Elgmar
k

Status

Färdigställandegrad

Kommentar
Alla tjänster bevakas. Några enstaka har beviljats att anställa
på deltid, det gäller främst lärare i hemspråk.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
X

Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad
Kommentar
Insatser för jämställdhetssäkrad verksamhet har påbörjats, en inventering av könsuppdelad statistik pågår.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Aktivitet - Genomföra minst en
JGL (Jämställdhet Genus
Ledarskap) för kontorets
ledning och nyckelpersoner

Ann-Sofie
Lagercrantz

Kursen kommer att erbjudas under första kvartalet 2018

Aktivitet - Genomföra
aktiviteter i enighet med
kontorets plan för jämställd
verksamhet

Ann-Sofie
Lagercrantz

En plan för aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen är
antagen och handläggs av personalenheten.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
X

Nämndsmål - Sjukfrånvaron på KLK ska max vara 3,5 %
(behålla en fortsatt låg nivå)
Kommentar
Kommunledningskontorets ackumulerade sjukfrånvaro per nov 2017 uppgick till 2,95% vilket är den senast kända siffran. KLK:s
sjukfrånvaro är lägre än kommunens. Sjukfrånvaron har under varje enskild månad under 2017 varit lägre än för motsvarande tid
2016.
Aktivitet

Ansvarig

Status

Aktivitet - Utbildning för
ledningsgruppen: Första
hjälpen psykisk ohälsa

Ylva Gorton

Just nu pågår utbildningar för alla chefer i kommunen. Man
anmäler sig på Via Competens och det är upp till var och en att
anmäla sig till utbildningen

Aktivitet - Utbildning i SAM och
AFS 2015:4 för chefer på KLK

Ylva Gorton

Utbildningen genomförd 20170831.

Aktivitet - Utbildning i SAM
medarbetare E-utbildning

Ylva Gorton

Vi har under året inte haft möjlighet att ta fram någon
e-utbildning. Ska under nästa år se över möjligheterna till
nanolearning inom systematisk arbetsmiljö.

Aktivitet - Hälsoutvecklaren ska
ta fram en handlingsplan för
hälsofrämjande arbetsplats och
ledarskap

Ylva Gorton

Projektet AdNos pågår för fullt och beräknas vara klart
20190630. Då kommer även handlingsplanen för
hälsofrämjande arbetsplats att vara klar.

Uppdrag - Våld i nära relationer
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Färdigställandegrad

Kommentar

Pågående

13

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från
2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv.
Kommentar
Arbetet pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2018.

Åsa Bejvall, 2018-01-22 08:30

14

Organisationsenhet: Kommunstyrelsen

År och fas: Intern kontroll 2017 - Inmatning

Uppföljning Intern kontroll
Alla risker grupperade på process

Åsa Bejvall, 2018-01-16 13:56
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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

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål
och att resurser inte fördelas optimalt
Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel
bero på att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att rutiner inte fungerar. Det finns
risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program
inte följs upp.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och
rutiner finns. Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertial samt att beslut och rutiner
följs. Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig
och ha en väsentlig påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag koncentreras till verksamhetsplanen.

Risk för felbedömning av omvärldsrisker
Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns
risk för att de gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och
ekonomin.

Kategori: Omvärldsrisk
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då verksamheterna har en omfattandeomvärldsanalys, deltar och är
aktiva i flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. Konsekvensen om kommunen skulle göra
felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda tillallvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om signaler på att en allvarlig
situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med majoriteten, detta så att verksamheten leds i rätt riktning.

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

Risk för dubbelarbete
Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen
fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan
uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, dvs det kan hända några gånger om året. Detta eftersom organisationen är
stor och det är svårt att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Detta skulle kunna leda till att organisationen tar egna
initiativ men saknar kännedom om att ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är medvetna om
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ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av dubbelarbete bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan
innebära stor ekonomisk påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten.

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid
lagändring
Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli
mer och mer detaljstyrd via lagar och regler.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring bedöms som liten. Kommunledningskontoret har en
god omvärldsbevakning och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system upphandlas ställs ofta krav på att
uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning ska ingå\, detta gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte skulle hinna
anpassas vid lagändringar skulle detta kunna leda till en allvarlig skada eller påverkan\, främst i form av förtroende skada för
kommunen

Risk för otydliga beslutsunderlag
Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut
fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Brister kan föreligga vid målrapportering eller att informationen inte presenteras på
ett optimalt sätt. Det kan också finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt (felaktig
filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då samtliga beslutsunderlag gås igenom innan de skickas ut till
berörda. Kommunen har också en rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska innehålla. Rimlighetsbedömning görs av
information som hämtas ur system innan de presenteras i beslutsunderlag. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som
allvarlig då skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och förtroendet för kommunen skulle kunna påverkas

Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på
ett felaktigt sätt
Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare
arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att arbetsuppgifter inte
blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas eller inte följs av
andra anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver viss
kompetens.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger om året. För att motverka att detta inträffar görs
löpande översyn och aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Rutiner följs upp och stäms av mot aktuellt
arbetssätt vid internrevision. Kompetensen hos medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av medarbetarens
arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet arbetsplatsträffar och förvaltningarna har samverkansmöten. Även
medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp. Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd
eller utförs på felaktigt sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på arbetsuppgiftens karaktär.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Dokumentation av
arbetsuppgifter

Enhetscheferna ansvarar för att väsentliga
arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner
upprättas. Genomgång och aktualitetskontroll
av befintliga rutiner.
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Status

Bedömning

Kommentar
Arbetet har påbörjats men flera processer och
rutiner kvarstår. Risken och kontrollmomentet
kvarstår i 2018 års interna kontrollplan.
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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

Risk att kommunen inte uppfattas främja Kalmars
näringsliv.
Risk att det uppfattas som att kommunen inte främjar Kalmars näringsliv. Det kan finnas risk för att företagare inte lotsas rätt i den
kommunala organisationen.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att risken inträffar ses som låg då kommunen har ett internt samarbete och god kompetens finns hos kommunens
företagslotsar. Konsekvensen värderas som allvarlig då det skulle kunna leda till att näringslivet i Kalmar inte utvecklas optimalt

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
• Tillhandahålla räddningstjänst
• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

Risk för att samhällsskydd och säkerhetsarbete inte sker
optimalt
Risk för att kommunen inte har möjlighet att tillhandahålla likvärdig räddningstjänst. Kommunen växer och detta innebär ökade
insatser i form av tillsyn och räddningstjänsthändelser. Risk att implementering av brandskyddsrutiner och säkerhetsrutiner inte görs
ute i förvaltningarna och att ledningen inte känner att det är deras ansvar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte skulle tillhandahålla likvärdig räddningstjänst bedöms som liten. Risken för att kommunens
anställda inte innehar tillräcklig kunskap inom systematiskt brandskydd bedöms också som liten. Kommunen har processer för att
tillhandahålla likvärdig räddningstjänst och rutiner för systematiskt brandskydd. Budgetprocessen ser till att tillräckliga resurser
erhålls och att medel avsätts så att de anställda erhåller brandskyddsutbildning. Konsekvensen och påverkan på verksamheten om
detta inte fungerar bedöms som allvarlig.

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

Risk för att vuxenutbildning inte kan utföras på ett
optimalt sätt
Risk att anordnare saknas för utbildning varpå utbildningen inte kan utföras, trots att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft.
Risk att eleven inte lotsats till den bäst anpassade utbildningen. Vuxenutbildningen samordnas tillsammans med Mörbylånga och
Torsås kommuner och innefattar därmed ett stort geografiskt område. Risk finns att informationen inte når ut till alla.
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Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte kan genomföra vuxenutbildningen optimalt bedöms som liten. Verksamheten har ett flertal
mötesplatser och nätverk där de löpande har kontakt med utbildningsanordnare för att diskutera utbildningar och arbetsmarknadens
behov av arbetskraft. Konsekvensen värderas som allvarlig.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
• Erbjuda kulturaktiveter
• Erbjuda undervisning
• Svara för informationsförsörjning
• Stödja föreningslivet
• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

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

Risk för att detaljplaneprocessen och
genomförandeprocessen inte följs
Risk för att detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen inte följs. Flera aktörer och förvaltningar är involverade i processerna
och om processerna inte följs kan detta leda till att felaktiga beslut fattas etc.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att processerna inte följs bedöms som liten. Löpande uppföljning av processerna görs vid internrevision.
Konsekvensen av om processerna inte följs bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten
och kan t ex innebära att felaktiga beslut fattas.

Risk för att processen för markreservationer inte följs.
Risk för att processen för markreservationer inte följs. Flera aktörer är involverade i processen och om denna inte följs kan det ha till
följd att felaktiga beslut fattas etc.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att processen för markreservationer inte följs bedöms som liten. Uppföljning sker löpande vid internrevision.
Konsekvensen av att processerna inte följs bedöms som stor då det kan innebära förtroendeskada mm.
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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

Risk att resurserna inte är tillräckliga för att lindra
effekten av arbetslöshet
Risk att de personella resurserna inte är tillräckliga för att kunna möta de utmaningar kommunen står inför i form av mängden
arbetslösa i de utsatta grupperna, bland annat de som lämnar etableringen.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen kommer att stå inför en utmaning när det gäller mängden arbetslösa i de utsatta grupperna bedöms
som stor. Här ingår de personer som lämnar etableringen. Diskussioner och en nära samverkan pågår med Arbetsförmedlingen för
att hitta olika lösningar. I dagsläget bedöms därför konsekvensen som begränsad men den kan komma att förändras.

Risk för att boende saknas för invandrare och flyktingar
Risk att boende saknas för invandrare och flyktingar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte löser boendefrågan för invandrare och flyktingar bedöms som stor. I Kalmar kommun råder
brist på bostäder och det är svårt att hitta lämpligt boende. För att komma tillrätta med problemet finns ökad byggnation av bostäder
som ett av kommunens mål. Konsekvensen av om kommunen inte löser bostadsfrågan bedöms som stor då åttagandet inte uppfylls

Kontrollmoment

Beskrivning

Boende för
invandrare och
flyktingar

Uppföljning av beredskap av bostäder.

Status

Bedömning

Kommentar
Kontinuerlig uppföljning sker. Politiska
majoriteten fick information 2017-04-10. Vår
boendesamordnare är i ständig kontakt med
hyresvärdar men det har varit kö under 2017.
Frågan är aktuell i samverkansgruppen - SAV Samverkan Arbete o Välfärd - där frågan varit
uppe och en arbetsgrupp bildats för en översyn
av bostadsarbetet i hela kommunen, i alla
verksamheter. Där har också frågan om
upphandling av lägenheter dryftats och ska
undersökas av upphandlingsenheten.

Risk för att överförmyndarverksamheten inte kan utföra
sina åtagande
Risk att verksamheten inte uppfyller olika krav då den för närvarande är hårt belastad. Risk att gode män saknas då behovet ökar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att överförmyndarverksamheten inte kan utföra alla sina åtaganden i rätt tid bedöms som stor. Ett utvecklingsarbete
har påbörjats på kansliet med bl.a. målet att gå igenom samtliga processer\, förtydliga rutiner\, utvecklad information på hemsidan
m.m. Konsekvensen om åtagandet inte följs bedöms som allvarlig.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll avöverförm
yndarverks
amhetens åtagande

Kontrollera att framtagna processer, rutiner och
övriga dokument är aktuella och följs.

Status

Bedömning

Kommentar
Internrevisorerna utförde i oktober månad en
internrevision vid överförmyndarverksamheten.
Vid revisionen granskades de tre processer
som finns beskrivna för verksamheten. Inga
avvikelser noterades.

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

Risk för felaktig hantering av massor för deponi
Risk för felaktig hantering av massor för deponi.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att risken inträffar värderas som liten bl a då masshanteringsplan finns. Konsekvensen värderas som allvarlig då
risken kan leda till felaktig hantering av massor\, exploatering inte kan ske\, ökade kostnader etc.
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Stödprocesser
Hantera ekonomi
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration
• Hantera finansförvaltning
• Handlägga finansieringsfrågor
• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser
• Arbeta med fastighetstaxering

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor
Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att representation, kurser, och resor inte har korrekt
dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Risk - Brister i hantering av attest och firmatecknare
Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs och integritets reglerna. Det finns risk att
utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med
systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk att kontrakt/avtal skrivs på av andra än
firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av
skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.
Riskvärdering
Sannolikheten sätts till en 4 då det kan hända varje vecka. Konsekvensen av om det inträffar bedöms som stor då skadan kan bli
allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten. Dels kan KLK betala fakturor som de inte ska betala eller teckna avtal till felaktigt
pris eller andra oförmånliga villkor om fel person beslutar om detta. Detta kan leda till förtroendeskada men också ekonomisk skada
i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Beslutsattest

Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person
med hjälp av stickprov från
leverantörsreskontran.
Kontroll ska ske mot attestförteckning samt
jävs och integritetsreglerna enligt reglementet
för verifikationer.

Utifrån genomförda stickprov bedöms
kontrollen fungera med acceptabelt utfall.

Attestförteckning

Kontrollera att attestförteckningen är
uppdaterad av nämnd samt att
attestförteckningen kommit systemförvaltare av
utbetalande system tillhanda.

Kontrollmomentet utfört utan anmärkning.

Firmatecknare

Kontrollera att underskrift av årets
avtal/kontrakt eller liknande dokument är
underskrivna av korrekt firmatecknare för
kommunen.

Ingen granskning av detta har gjorts under året.

Kontroll av
registerad attest

Kontrollera att attestförteckningar är korrekt
uppdaterade i utbetalande system.

Kontrollmomentet är genomfört utan
anmärkning.

Teckningsrätt på
banken

Kontrollera att teckningsrätten på banken
överensstämmer med beslutad firmateckning.

Kontrollmomentet är genomfört utan
anmärkning.

Risk - Brister i hantering av leverantörsfakturor
Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13. Risk för att representation, kurser, och resor inte har korrekt
dokumentation avseende syfte och deltagande. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Fungerar inte hanteringen korrekt kan
detta leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelsekostnader, leverantörernas förtroende för kommunen
skadas, ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
Riskvärdering
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Sannolikheten att det brister i hanteringen av leverantörsfakturor bedöms till en 4 då detta kan hända varje vecka. Konsekvensen
om det blir fel bedöms till en 3:a då skadan kan bli allvarlig och den kan ha stor påverkan på verksamheten. Om inte hanteringen
fungerar kan detta leda till ökade kostnader i form av påminnelseavgifter och räntor, leverantörernas förtroende för kommunen
skadas och beslut kan fattas på felaktiga grunder.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Kontering

Kontroll av kontering mot kommunbas13.

Kontrollmomentet har genomförts utan
anmärkning.

Representation,
kurser och resor

Kontrollera att syfte och deltagare är angivet
på underlaget till fakturorna.

Kontrollmomentet har genomförts utan
anmärkning.

Förfallna fakturor

Kontrollera att det inte finns några förfallna
leverantörsfakturor vid månadsbryt.

Kontroll har gjorts varje månad och endast ett
par fakturor har förfallit till betalning som inte
haft anteckning.

Kontroll av attest

Kontrollera att personer med systembehörighet
inte har beslutattesterat leverantörsfakturor.

Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.

Leverantör

Kontroll av leverantörernas status.

Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.

Risk - Brister i redovisningen
Kontroll av underlag vid rättelse av redovisning. Brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte avstäms
regelbundet kan innebära att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel i redovisningen bedöms till en 3:a då detta kan hända några gånger om året. Konsekvensen
bedöms till en 3:a då felaktigheter i redovisningen kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Bokföringsorder

Kontroll av att rättelse och omföringar av
bokföringsorder har tillräckliga underlag och
kan härledas till ursprunget.

Kontrollmomentet är genomfört och i de flesta
fall finns tillräckliga underlag men
förbättringspotential finns.

Avstämning av
balanskonton

Tillse att balanskonto stäms av regelbundet
och mot korrekta underlag.

Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.

Risk - Brister i hantering av kundfakturering
Risk att fakturering inte sker i rätt tid. Risk att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till ökad
administration när rättelser måste ställas ut och förtroende för kommunen kan skadas.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen hittar brister i hanteringen av kundfakturering bedöms till en 3:a då det kan hända några gånger om
året. Konsekvensen bedöms till en 3:a då skadan kan bli allvarlig eller få påverkan på verksamheten om fakturering inte sker i rätt
tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturerar helt. Felaktig fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och
att förtroende för kommunen skadas. Kommunen kan också förlora intäkter p g a detta vilket kan påverka verksamheten.

Kontrollmoment

Beskrivning

Fakturering i rätt tid

Kontroll av att fakturering sker i rätt tid.

Kontrollmomentet genomfört utan anmärkning.

Korrekt debiterade
avgifter

Kontrollera att debiterade avgifter stämmer
överens med tagna taxor och avtal.

Utifrån genomförda stickprov bedöms
kontrollmomentet ha ett acceptabelt utfall.
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Bedömning

Kommentar
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Kontrollmoment

Beskrivning

Rutiner för ströfaktu
rering

Uppföljning mot budget för att fånga upp
avvikande intäkter, dvs intäkter som kan ha
missats att fakturera.

Status

Bedömning

Kommentar
Uppföljning görs i samband med
ekonomiuppföljningen varannan månad och
avvikelser påtalas.

Risk - Brister i hanteringen av mervärdesskatt
Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och skada förtroendet för kommunens redovisning.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms till en 3:a då detta kan hända några gånger per år. Konsekvensen kan bli
allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och
förtroendeskada för kommunen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Representation
ochhyra/leasing

Kontroll att redovisningen av mervärdesskatten
vid representation och hyra/leasing följer
avdragsreglerna.

Status

Bedömning

Kommentar
För ungefär hälften av de hyrbilsfakturor som
granskats har felaktig moms redovisats. För
representationen var utfallet acceptabelt.

Risk - Brister i hantering av kontanter eller motsvarande
stöldbegärliga värdeföremål
Risk för att handkassor redovisas i fel period. Risk att förteckningen över handkassorna inte är aktuell. Risk att handkassorna
utbetalas utan korrekt underlag. Dessa risker kan leda till att handkassor försvinner eller uppstår. Att skattetillägg kan utgå på grund
av felaktigt redovisad ingående moms.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms till en 2:a då KLK inte har något annat än tillfälliga handkassor. Skulle redovisningen
av de tillfälliga handkassorna blir fel blir konsekvensen allvarligt och bedöms därmed till en 4:a.

Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Förteckning

Kontroll av att utkvitterade handkassor är
aktuella.

Ingen handkassa har funnits på KLK under året.

Underlag

Kontrollera att redovisade handkassor
innehåller korrekta bokföringsunderlag.

Ingen handkassa har funnits på KLK under året.

Moms

Kontrollera att den ingående momsen på
kvittona lyft i rätt redovisningsperiod.

Ingen handkassa har funnits på KLK under året.

Risk - Brister i finansförvaltning och likviditetsplanering
Risk för att kommunen inte följer reglementet avseende finansförvaltning. Risk för att likviditetsplanering saknas och att kommunen
inte kan betala fakturor eller löner.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då reglementet avseende medelsplacering är kända av våra
finansförvaltare och löpande uppföljning görs. En fungerande likviditetsplanering finns och sannolikheten att kommunen inte skulle
kunna betala sina leverantörsfakturor eller löner bedöms också som mycket liten. Konsekvensen om detta inte skulle fungera skulle
dock leda till allvarlig skada och få stor påverkan på verksamheten.

Hantera ärenden och dokument
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• Hantera post
• Hantera arkiv och bevarandefrågor
• Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare
• Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt
gällande lagstiftning
Risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna
dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende
dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot arkivlagen bedöms som mycket stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som
ska diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. Osäkerheten om kommunen gör rätt eller inte gör att sannolikheten
bedöms till en fyra. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada för
kommunen. Det är också som allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte kan återfinnas.

Kontrollmoment

Beskrivning

Rutin diarieföring
och gallring

Kontroll av om rutinen för diarieföring och
gallring följs.

Status

Bedömning

Kommentar
Vid kommunledningskontorets internrevisioner
2017 har uppföljning gjorts av enheternas
dokumenthanteringsplaner.Resultatet visade
att enheterna har god kännedom om
dokumenthanteringsplanen och att
följsamheten är god med ett fåtal undantag. I
de fall där avvikelser noterats har dessa
åtgärdats.

Risk för att dokument blir svåra att läsa eller inte
återfinns
Risk för att dokument blir svåra att läsa eller inte återfinns på grund av att rutiner för arkivering inte följs. Vi har en potentiell risk när
det gäller elektronisk långtidsarkivering. Dvs. vi har idag inget system för e-arkiv, men studier pågår.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att rutinen för arkivering inte följs bedöms som stor då osäkerhet finns om rutinen är känd hos medarbetarna. Viss
kontroll sker dock av personalen på kommunarkivet då de erhåller handlingar. Konsekvensen bedöms som stor då verksamheten
om dokument inte går att läsa.

Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll av rutin för
arkivering

Kontrollera att rutinen följs.

Status

Bedömning

Kommentar
Vid kommunledningskontorets internrevisioner
2017 har uppföljning gjorts av enheternas
dokumenthanteringsplaner.Resultatet visade
att enheterna har god kännedom om
dokumenthanteringsplanen och att
följsamheten är god med ett fåtal undantag. I
de fall där avvikelser noterats har dessa
åtgärdats. Viss oklarhet råder gällande hur
elektronisk information ska gallras respektive
arkiveras. Idag saknas elektronisk
långtidsarkivering dvs kommunen har idag
inget system för e-arkiv.

Risk för att post blir försenad eller inte kommer fram
Risk för att post blir försenad eller inte kommer fram på grund av felaktig adressering
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Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att post blir försenad eller inte kommer fram bedöms som liten\, då posten letar sig fram även om kunskapen om hur
internposten ska adresseras i vissa fall brister. Konsekvensen bedöms som stor då postens innehåll kan vara av stort värde och
påverka verksamheten.

Informera och kommunicera
• Välja hur vi ska informera
• Publicera och samordna Kalmar.se
• Hantera presskontakter
• Producera trycksaker

Risk för att informationen inte når fram eller att den inte
tas emot
Risk för att information inte når fram eller att den inte tas emot. Risken finns både orsakad av den mänskliga faktorn samt att det
kan finnas brister i tekniska lösningar. Risk finns också att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet för att nå
mottagaren.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som stor då kommunen hanterar mycket information som ska lämnas ut samt tar emot
mycket information. Rutiner för hur kommunikation ska ske/tas emot finns vilket minskar risken för uppkomster av brister. Ett nytt
intranät har införts vilket underlättar den interna kommunikationen. Konsekvensen och påverkan på verksamheten bedöms som
liten

Risk för att information är felaktig
Risk för att information är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket
information vilket medför en risk för felaktigheter. Om information på till exempel webbsidor är felaktig och används vid
informationsinsamling kan detta leda till att felaktiga beslut fattas.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att information skulle vara felaktig bedöms som liten då rutiner finns för aktualitetskontroll av webbsidor,
verksamhetshandbok med mera. Informationen som distribueras kvalitetssäkras. Konsekvensen om informationen skulle vara
felaktig kan blir allvarlig om beslut fattas på felaktig information.

Risk att tillbud inte rapporteras
Risk att tillbud inte rapporteras.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Risken för att tillbud inte rapporteras bedöms till en trea då verksamheten upplever det som svårt eller inte känner till var eller hur
man ska rapportera tillbud och olyckor. Rapportering ska ske via intranätet. Konsekvensen om detta inte rapporteras bedöms som
stor då de kan leda till olyckor.

Åsa Bejvall, 2018-01-16 13:56

13

Kontrollmoment

Beskrivning

Rapportering
avtillbud

Aktivitet

Status

Bedömning

Kommentar
Informera på alla samverkansmöten i alla
förvaltningar om vikten med att anmäla tillbud.
Vi delar också ut arbetsmiljöverkets lilla bok för
att lätt anmäla tillbud.

Risk att obehöriga får tillgång till information
Risk att obehöriga får tillgång till information om inte sekretessreglerna följs.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att obehöriga skulle få tillgång till sekretessklassad information bedöms som liten då regler finns och är kända av
dem som hanterar sekretessklassad information. Risk finns om inte IT-systemen stödjer regelverket eller om intrång i IT-systemen
skulle ske. Sannolikheten bedöms fortsatt som liten då brandväggar och annat skydd finns. Konsekvensen om någon obehörig
skulle få tillgång till information bedöms som allvarlig och kan leda till stor förtroendeskada för kommunen.

Leverera IT-stöd
• Bistå med IT-stöd
• Införa och hantera drift av IT-system
• Förändra IT-miljön
• Leverera ny dator-arbetsplats

Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar
Risk att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på
enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå vilka befogenheter systemförvaltaren respektive
kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då detta har påtalats vid ett flertal verksamheter under genomförandet av
riskanalysen. Diskussioner förs mellan kommunledningskontoret och serviceförvaltningen för att förtydliga ägarskapet och ansvaret.
Konsekvensen bedöms kunna bli en stor påverkan på verksamheten.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av
systemförvaltning

Uppföljning av att systemförvaltarmodellen har
tagits fram och implementerats. Kontrollera att
roller och ansvar har dokumenterats i
systemförteckning.

Status

Bedömning

Kommentar
Uppföljning på KLK har gjorts och en
systemförvaltarmodell har tagits fram av IT och
beslutats av IT-styrgruppen.

Risk för att IT-system eller telefonisystemet inte fungerar
på avsett sätt
Risk för att IT-system eller telefonisystemet slutar att fungera. Risk för bristande kompetens inom system (sällananvändare) vilket
skulle kunna leda till att systemet inte fungerar på avsett sätt eller att information som hämtas från systemen blir felaktig eller
bristfällig. Risk för att IT-support saknas när systemen slutar fungera eller när kompetensen brister.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har backuphantering och utbildning för hantering av sina
system. Arbete pågår också för att minska sällananvändandet av system genom koncentrerad administration. Konsekvensen
bedöms leda till begränsad skada på verksamheten.
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Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten
Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på
ett optimalt sätt\, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då stor vikt läggs vid användarvänligheten vid upphandling av system samt
att utbildning sker av både nya och erfarna medarbetare. Oftast finns det också någon arbetskamrat att fråga om hjälp. Kommunen
har också en löpande dialog med våra leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag. Konsekvensen om det skulle
förekomma brister bedöms ha liten påverkan på verksamheten.

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

Risk - Hantera lön
Det finns risk i hanteringen av lön då flera steg är beroende av den mänskliga faktorn. Det finns risk att frånvaro såsom
sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns risk att redovisningen av lönen blir fel.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att det blir fel i hanteringen av lön bedöms till en 3:a då detta kan ske några gånger om året. Konsekvensen bedöms
till en 4:a då detta kan leda till att avvikelser från normal arbetstid inte rapporteras och för hög eller för låg lön utbetalas till den
anställde och kommunen får för höga eller för låga personalkostnader. En felaktig redovisning av lönen kan också leda till att beslut
fattas på felaktiga grunder.

Kontrollmoment

Beskrivning

Status

Bedömning

Kommentar

Korrekt rapporterin
g

Kontroll av rapportering av avvikelser
månadslön. Exempelvis har all sjukfrånvaro
rapporterats

Kontroll sker i PS-tid och de avvikelser som
noterats har åtgärdats.

Redovisning av lön

Kontroll av att lönen redovisas rätt.

Kontrollen har genomförts i samband med
uppföljning. Felaktigheter som upptäckts har
justerats. För många fel har upptäckts för att
utfallet ska kunna bedömas som acceptabelt.

Ekonomifil för lön

Kontroll av att samtliga lönefiler hämtas upp
och lästs in av Tieto.

Denna risk har släkts genom att detta sköts
systematiskt av Tieto.

Risk - Utbetala lön
Risk finns att felaktig lön utbetalas.
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Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten bedöms till en 3:a då detta kan inträffa några gånger per år. Konsekvensen bedöms till en 4 då detta kan leda till
allvarlig förtroendeskada för kommunen och allvarliga anklagelser mot lönehandläggare. Rutiner och system finns för att detta inte
ska kunna inträffa men dessa måste kontrolleras för att säkerställa att de fungerar.

Kontrollmoment

Beskrivning

Lön till närstående

Kontrollera att lönehandläggare inte betalat ut
lön till sig själva eller närstående.

Status

Bedömning

Kommentar
Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Risk att kommunen inte kan säkerställa
kompetensförsörjningen inom samtliga områden
Risk att kommunen inte kan säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden. Kommunledningskontoret har många olika
arbetsgrupper och kompetenser och även många specialistkompetenser. Risk finns för svårigheter att rekrytera rätt kompetens
inom samtliga områden.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att vi inte lyckas säkerställa kompetensförsörjningen inom samtliga områden bedöms som liten. Genom framtagning
av en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan kommer kommunens framförhållning att öka. Vid medarbetarsamtalen
fångas synpunkter om hur medarbetaren trivs. I möjligaste mån ska det också finnas back-up till arbetsuppgifterna, dvs att flera
personer kan utföra arbetsuppgiften. Konsekvensen om kommunen inte lyckas säkerställa kompetensförsörjningen kan bli allvarlig
för kommunens verksamhet då kommunledningskontoret har flera specialistkompetenser och konkurrensen på arbetsmarknaden är
stor avseende duktig personal.

Risk att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte
uppfylls
Risk att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Vid medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och arbetsplatsträffar
ska brister i arbetsmiljön fångas upp men risk finns för brister i uppföljningsarbetet efter enkäter och medarbetarsamtal.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle brista i det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms som liten då det finns bra rutiner. Om det
skulle brista skulle konsekvensen bli allvarlig och påverkan på verksamheten skulle bli stor.

Risk att rehabilitering inte sker på korrekt sätt
Risk att rehabilitering inte sker på korrekt sätt. Det finns risk för att verksamheten inte känner till sitt ansvar för rehabilitering och
lägger allt ansvar på kommunhälsan.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten för brister i rehabiliteringsarbetet av medarbetare bedöms som liten. Process för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
samt tillhörande rutiner finns framtagen och att denna är en del i chefsutbildningen. Konsekvensen vid brister i rehabilitering skulle
troligen inte få så stor påverkan på verksamheten men skulle så klart vara allvarlig för medarbetaren.

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet
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• Hantera motioner
• Hantera medborgarförslag
• Genomföra allmänna val
• Genomföra medborgardialoger
• Hantera interpellationer och frågor

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska
processen
Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har lagar och rutiner som ska följas inom den
demokratiska processen och om de inte är kända eller inte följs finns risk för att fel görs. I den demokratiska processen ingår rutiner
för protokoll, motioner, interpellationer, dokumentation av beslutsunderlag, medborgarförslag med mera.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte följs bedöms som liten då rutinerna är kända och väl
inarbetade. Uppföljning av att rutiner och lagar följs görs också inom intern revisionen. Konsekvensen om kommunen skulle brista i
denna del kan leda till allvarlig förtroendeskada

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras och risk
för att tagna beslut inte verkställs
Risk finns för att delegationsbeslut inte rapporteras och det finns risk för att tagna beslut inte verkställs.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har rutiner för hur delegationsbeslut ska återrapporteras och
uppföljning görs av om tagna beslut verkställs. Konsekvensen skulle dock bli allvarlig om det skulle inträffa då verksamheten kanske
inte skulle arbeta mot fastställda mål.

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
• Hyra ut lediga lokaler externt
• Hantera felanmälan
• Arbeta med energieffektivisering
• Planera underhåll av fastigheter

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
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• Anskaffa material från leverantörer
• Planera och utföra städuppdrag
• Utföra transporter
• Underhålla, reparera och besiktiga fordon
• Köpa/leasa fordon och motorredskap
• Planera och leverera kostverksamhet

Risk att inköp inte sker enligt avtal
Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka
avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid,
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att avtal inte följs\, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på
förvaltningen och därmed ökar risken att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att förvaltningens samtliga avtal
inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen
inte följer avtal\, säger upp dem i tid eller förlänger dem bedöms ha en stor påverkan på verksamheten och kan också leda till
förtroendeskada och ekonomisk skada.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av
avtalstrohet

Uppföljning av avtalstrohet tillsammans med
upphandlingsenheten.

Kontrollmomentet har inte genomförts pga
tidsbrist.

Kontroll av
samtligaavtal
inlagda i avtalsdata
basen

Kontroll av att förvaltningens ingångna avtal
finns registrerade i avtalsdatabasen.

Rutin för detta saknas på KLK men efter
genomförd granskning har flertalet avtalet lagts
in. Upphandlingsenhetens roll behöver
tydliggöras.
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Kommunstyrelsen

Överenskommelse om satsning på forskning,
utveckling och tillväxt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Överenskommelse om satsning på
forskning, utveckling och tillväxt.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette
Andersson får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
Bakgrund
Kalmar kommun har avsatta medel för forskning, utveckling och tillväxt. Målet
är att stärka Linnéuniversitetet i Kalmar, att främja samverkan mellan näringsliv och universitet och stimulera tillväxten i Kalmar.
För att Kalmar ska utvecklas till en modern, ledande universitetsstad, som är
en effektiv motor för tillväxt, måste betydligt bredare samverkan mellan
kommunen och universitetet komma till stånd. Detta fastslogs redan i utredningen ”Universitetsstad 2020 – en förstudie”.
Tillväxt i en globaliserad och kunskapsdriven ekonomi är i ökande grad
beroende av forskningsbaserad kunskap. Det krävs samspel och ömsesidig
kunskapsöverföring mellan flera aktörer. Målsättningen för Kalmar kommun är
därför att framgångsrikt bedriva samverkan med Linnéuniversitetet i syfte att
främja möjligheten till internationellt framstående forskning, utveckling och
högre utbildning som är i samklang med utvecklingen och tillväxten i Kalmar.
Ärendet
Kalmar kommun har sedan en tid tillbaka en pågående dialog med Linnéuniversitetet om forskning, utveckling och tillväxt som främjar Kalmar och
Kalmarregionen. Ett förslag på överenskommelse har tagits fram (se bilaga).
Inledningsvis är fokus på projektet ”Linnéuniversitetets betydelse i regionens
utveckling” samt FoU-områdena Grön tillväxt, Blå tillväxt och IT/Teknik,
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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
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varav 500 000 kronor i tre år är allokerade till två professurer. En professur
inom Internationellt företagande (Dnr KS 2014/0113) och en professur inom
datavetenskap med inriktning mot webb- och tjänsteutveckling (Dnr KS
2015/0771).
Projektet ”Linnéuniversitetets betydelse i regionens utveckling” avser att dra
nytta av Linnéuniversitetets nyetablering i Kalmar för regionens utveckling.
Under åren 2018-2020 kommer Linnéuniversitetet att i flera etapper inviga
olika delar av nyetableringen. Projektet ska parallellt med detta genomföra
aktiviteter som gynnar en positiv utveckling av regionen. Effekter som
projektet förväntas ge är ökad attraktionskraft för Kalmarregionen, främjad
kontinuerlig hållbar utveckling samt stärkt konkurrenskraft för näringslivet,
nationellt och internationellt.
Vad gäller forskning och utveckling kring områdena Grön tillväxt, blå tillväxt
och IT/Teknik har ett underlag till diskussion tagits fram (se bilaga).
Dialog har inletts med Regionförbundet kring satsningen.
Ekonomi
Budgetmedel finns inom VP 2018-2020.

Annette Andersson
kommundirektör

Alexandra Petrakou
universitetsstrateg

Bilagor
Överenskommelse om satsning på forskning, utveckling och tillväxt
Underlag till diskussion om forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar
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Överenskommelse om satsning på forskning, utveckling och tillväxt - mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet

2

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har ingåtts mellan
(1) Kalmar kommun, [212000-0746], (“Kommunen”); och
(2) Linnéuniversitetet, [202100-6271], (“LNU”).
Kommunen och LNU är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.
1. BAKGRUND
Tillväxt i en globaliserad och kunskapsdriven ekonomi är i ökande grad beroende av forskningsbaserad kunskap och en entreprenöriell inställning. Det krävs samspel och ömsesidig kunskapsöverföring, mellan flera aktörer.
2. MÅL
Målet med ”Överenskommelsen” är att Parterna framgångsrikt ska bedriva samverkan för att främja
möjligheten till internationellt framstående forskning och högre utbildning som är i samklang med
utvecklingen och tillväxten i Kalmar.
3. FINANSIERING OCH OMFATTNING
Överenskommelsen bygger på gemensamma ställningstaganden som fastställs i dialog mellan Kommunen och LNU där långsiktighet och ömsesidigt förtroende bildar viktiga grundstenar. Överenskommelsen bygger på långsiktighet för att få genomslag och påvisa påtaglig styrka, tydlighet och
resultat.
Mellan Parterna finns, utöver Överenskommelsen, omfattande samverkan i olika former.
Relevanta områden, inom ramen för Överenskommelsen, fastställs i den styrgrupp som finns mellan
Kommunen och LNU, se punkt 4.
Kommunen förbinder sig att:
• till LNU årligen i 10 år utge en och en halv (1,5) miljoner kronor, för forskningsuppbyggnad
inom överenskomna områden. Betalning erläggs av Kommun mot faktura.
• föra dialog kring rekrytering av medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet.
• formulera och i partnerskap med Linnéuniversitetet definiera kunskapsbehovet.
• fortsatt delta i utvecklingen av en attraktiv universitetsstad.
• aktivt fortsätta utvecklingen och i samverkan med fler aktörer verka för att nå överenskommelsens mål.
LNU förbinder sig att:
• i samråd bygga upp forsknings- utvecklings- och utbildningsmiljöer i Kalmar.
• föra dialog kring hur forskningen och utbildningarna ska utvecklas i Kalmar.
• årligen sammanställa forsknings- och utbildningsmiljöernas omfattning och utveckling i Kalmar.
• stötta utvecklingen av universitetsstaden Kalmar och regionen genom att tillhandahålla relevant
information och statistik där det är möjligt.
• aktivt delta i utvecklingsprocesserna av universitetsstaden Kalmar.
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4. ORGANISERING OCH UPPFÖLJNING
För ledning, organisation och uppföljning finns en styrgrupp vars uppdrag är att i enlighet med
Överenskommelsen skapa goda förutsättningar för dess förverkligande.
Styrgruppen har till uppdrag att (i) fatta de formella besluten som omfattas av Överenskommelsen,
att (ii) uppdra åt respektive organisation att verkställa utifrån fattade beslut, att (iii) fastställa områden för forskning, utveckling och tillväxt och, att (iv) fungera som utvecklingsgrupp för universitetsstaden Kalmar.
Styrgruppen består av minst två personer från respektive Part, inkluderat rektor och kommundirektör.
Styrgruppen bör träffas fyra gånger per år. Sammankallande är rektor och kommundirektör var för
sig. Ordförandeskapet roterar.
Besluten i styrgruppen fattas enhälligt.
Till styrgruppen är en arbetsgrupp knuten med representanter från de båda organisationerna som
rektor vid LNU och kommundirektör vid Kalmar kommun utser.
Den politiska ledningen (Kommunstyrelsens arbetsutskott) i Kommunen sammankallas en gång per
år till styrgruppen för en avstämning.
Årligen upprättar styrgruppen en rapport över resultaten av Överenskommelsen. Rapporten ska
ligga till grund för den årliga avstämningen med den politiska ledningen.
5. VAL AV OMRÅDEN FÖR FORSKNING, UTVECKLING OCH TILLVÄXT
Gemensamma strategiska områden och ömsesidiga intressen ska vara i fokus inför val av områden
för forskning, utveckling och tillväxt.
Områden ska utformas utifrån Kalmars möjligheter för utveckling och tillväxt samt LNU:s forskningsprofil.
Områden ska ha tydliga kopplingar till tillväxtmöjligheterna för näringslivet i Kalmar och Kalmarregionen.
Områden ska omfatta nära samverkan med näringslivet.
Inledningsvis är fokus på genomförandeprojektet ’Linnéuniversitetets betydelse i regionens utveckling’ samt områdena Grön tillväxt, Blå tillväxt och IT/Teknik.
Styrgruppen utvärderar fortlöpande och fattar beslut om eventuellt nya områden enligt punkt 4 i
Överenskommelsen.
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6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2027.
Parternas avsikt är att förnyelse sker efter denna period. Arbetet med att utforma nästkommande Överenskommelse ska inledas ett år före utgången av denna.
Part har rätt att med iakttagande av sex månaders uppsägningstid frånträda Överenskommelsen
till det årsskifte som infaller närmast efter det att uppsägningstiden har gått ut om Parts förutsättningar att genomföra Överenskommelsen har ändrats på ett inte obetydligt sett jämfört med
när Överenskommelsen ingicks.
Vidare har Part rätt att säga upp Överenskommelsen med omedelbar verkan vid väsentligt avtalsbrott från den andra Partens sida.
7. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Eventuella ändringar och/eller tillägg ska, för att vara bindande, avfattas skriftligen och vara
undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parterna.
8. GILTIGHET
Detta avtal är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Kalmar kommun fattar beslut i
ärendet och beslutet vinner laga kraft.

Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt.
Kalmar den 2 februari 2018 				
Kalmar den 2 februari 2018
KALMAR KOMMUN				LINNÉUNIVERSITETET

		
Johan Persson						Peter Aronsson
Kommunstyrelsens ordförande (S) 			
Rektor
Kalmar kommun					Linnéuniversitetet

Annette Andersson					Ann-Charlotte Larsson
Kommundirektör					Vicerektor för internationalisering,
Kalmar kommun					
innovation och samhällelig drivkraft
							Linnéuniversitetet			
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Underlag till diskussion om forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar

2017-03-07

Utmaningen
Jordens befolkning ökar med 1 miljard till 2030. På 50 år har befolkningen i världen ökat med 125
procent medan den odlade arealen ökat med 10 procent. Större befolkning kräver mer livsmedel.
Utvecklingen i Asien går mot ökad konsumtion av kött. Globalt räknar man med att efterfrågan på
livsmedel ska öka med 20 procent till 2030.
I Sverige växer medvetenheten hos konsumenter där försäljningen av ekologiska livsmedel ökade
med 39 % mellan 2014-2015 samt där efterfrågan på svenskt kött idag (2017) är större än tillgången.
Klimatförändringar kan gynna svensk livsmedelsproduktion och möjlighet till fler skördar. Detta gäller
inte minst i Sydöstra Sverige. Sverige har hög kvalité i sin livsmedelsproduktion genom höga krav på
djurskydd och minimal användning av exempelvis antibiotika. Detta kan dock innebära risk för brist
på bördig jordbruksmark och brist på vatten.
Ett ökat tryck på jordbruksmark och dricksvatten kommer också att bli ett tryck på Östersjön som
riskerar ökad övergödning när mer näringsämnen hamnar där. Begreppet ”peak fosfor” nämns i
dessa sammanhang dvs. då fosforet tar slut på land och hamnat i vatten och hav.
För att skapa en hållbar produktion av livsmedel i framtiden måste vi hantera de tre faktorerna livsmedelsproduktion, vattenbehov och övergödning i Östersjön - och knyta kretsloppet.

Förutsättningar i Kalmar län – Grön näring och tillväxtmöjligheter
Samarbetet mellan företagen i den gröna näringen, goda förutsättningar för livsmedelsproduktion
och drivna företagare som vågar satsa gör Kalmar län unikt och har gett den bästa tillväxten i Sverige
inom livsmedelsproduktion.
Livsmedelsbranschen i Kalmar län omsätter idag ca 14.5 miljarder. Mellan 2011 och 2014 har
omsättningen ökat med 21 procent. I Kalmar län finns 2.4 procent av landets befolkning. Vi står för
25 procent av landets kycklingproduktion, 12 procent av mjölken och 11 procent av äggen.

I Kal ar lä fi

s Sveriges…

… nyaste foderfabrik.
… största slakteri, KLS Ugglarps
… största produktion av baljväxter.
… största äggproducent, Cedergrens
… största mjölkpulvertillverkare, Arla.
… näst största kycklingslakteri, Guldfågeln
… produktio av Svecia, Greve, Präst och Herrgård.
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En regional och nationell livsmedelsstrategi med fokus på att öka den inhemska livsmedelsproduktionen är på plats. Den regionala strategin följs nu upp med ett 3 årigt samverkansprojekt
”Livs edelsutveckli g i Sydost”. De atio ella strategi följs u upp ed e åtgärdspla so
innebär satsningar motsvarande 1 miljard.
Koncentrationen av primärproduktion och förädlingsindustri gör Kalmar län unikt i landet. När
produktionen av livsmedel nu ska öka kommer den sannolikt att växa mest i regioner där det redan
idag fi s e ”kritisk assa” av produktio . Det stora hindret för tillväxt finns på miljösidan. Vi har
redan idag problem med kväve och fosfor i Östersjön. Ökad livsmedelsproduktion riskerar att
ytterligare förvärra situationen. Det görs idag väldigt mycket åtgärder men det krävs mer. Vid varje
ansökan om utbyggnad av primärproduktion så är detta utmaningen. Det ställs krav på mer och mer
spridningsarealer. Vi måste därför lägga all energi på att sluta kretsloppet på detta område.

Vilket arbete pågår?
Kalmar har arbetat mycket med kretsloppet Matavfall - Biogas- Biogödsel- Mindre konstgödsel Mindre läckage från (och till) marken - Renare hav. Flera aspekter här har utvecklingspotential.
Under 2016 tog landstinget i Kalmar län beslut om att ställa krav på biogas i kollektivtrafiken, vilket
skapar förutsättningar för ökad efterfrågan. Redan idag finns produktion av biogas från gödsel.
Arbete pågår med utvecklingen att separera kväve och fosfor.
Vidare pågår många vatten- och östersjöprojekt. Exempelvis:


Kalmar Vatten arbetar för att Kalmar ska bli Sveriges främsta vattenkommun samt etablerar
ett nytt reningsverk som ska vara bäst i Sverige. En möjlighet som nu studeras är att rena
vatten så att det kan återföras till infiltration. Därmed skapas ett cirkulärt system som både
säkrar framtida dricksvattenförsörjning och förhindrar en framtida konkurrens om vattnet
avseende dricksvatten kontra livsmedelsproduktion.



Projekt kring musselodlingar sker både i Kalmar kommuns regi och på LNU. Musselodlingarna
är ett sätt att återföra näring från hav till land. Musslorna kan i sin tur användas som
djurfoder, som bränsle eller för att tillverka bioplast.



Kalmar kommun genomför ett EU-projekt som syftar till att återföra näring från havet genom
att ta upp sediment från åmynningar. Samtidigt undersöks om kväve och fosfor kan skiljas i
denna process och återanvändas i matproduktion.



Kalmar kommun och Kalmar Energi har nära samarbete med Linnéuniversitetets projekt
Algoland där alger är utgångspunkten för rening av vatten och luft.

Sida 2 av 3

Underlag till diskussion om forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar

2017-03-07

Vad behövs för ytterligare tillväxt?


Ett embryo till grönt kluster finns och skulle kunna utvecklas (Jmfr. Vreta kluster)



Gemensamma mål kommun, näringsliv och forskning för att kraftsamla inom området.



Kompetensförsörjning för både livsmedelsindustrin och primärproduktionen. Vi har idag
gymnasieutbildningar inom naturbruk, men svårt att locka sökande. En lantmästarutbildning
och strategi som knyter ihop universitetet och gymnasiet och gemensamt arbetar för
rekrytering kommer bli nödvändigt.



Forskning och utveckling (FoU) kopplat till livsmedelsförädling av exempelvis kött.



FoU kopplat till att knyta kretsloppet kring livsmedelsproduktion, vattenbehov och östersjön.
Inklusive insamling och analys av stora datamängder (BIG DATA) inom detta område.



FoU kring kväve/fosfor- kretsloppet. Genom att koncentrera produkten kan detta säljas till
områden med mindre animalieproduktion. Detta kan skapa en handelsvara som kan
skräddarsys till olika jordförhållanden, och möjliga spridningsarealer ökar. Det kan också
möjliggöra en marknad för gödning i trädgårdar o dyl.



FoU kring dricksvattenrening.



FoU kring hur musslor och alger kan användas. Exempelvis alger fungerar som bra
kväveupptagare och är rika på omega 3, essentiella aminosyror och protein. Alger skulle i
framtiden kunna användas som djurfoder. Men också som bränsle eller bioplast. I
förlängningen som plast i solceller för att få ytterligare grön teknik?



FoU kring nya former av livsmedelsproduktion som samtidigt knyter kretsloppet. Exempelvis
landbaserade fiskodlingar som återanvänder och renar vattnet på plats.



FoU kring nya och flera lösningar för att återföra fosfor från havet. Förutom att minska
övergödningen så skulle det dessutom säkra framtida fosforförsörjning.

Detta skulle dessutom innebära att:


nya lösningar och tekniker som testas kan ha potential att kommersialiseras (Grön teknik?)



nya handelsvaror kan skapas, ex. kväve/fosfor, musslor och alger (ex. foder)



nya näringsgrenar och företag växer fram (Grönblå och blågrön näring?)



nya områden att arbeta med tillväxt inom, ex. Restaurangnäringen kopplad till
Gastronomiutbildning och måltids- och restaurangvetenskap (jmfr Umeå universitet).



spin-off effekt genom tillväxt för besöksnäringen, ha dels äri ge och ”hälso äri ge ”
(renare Östersjö, lokalt producerad mat, nya livsmedel, djurfoder, mm)
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Servicenämnden
§ 130
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser
2018
Dnr SFN 2017/0310
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2017-11-09
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Kostnadsexempel båtplatser
Bakgrund
Serviceförvaltnings produktionsavdelning fick i mars 2014 i uppdrag av
Servicenämnden att utarbeta taxor med inriktning på införande av
bryggmeterplatser samt ändra taxa på uppläggningsplatser till kvadratmeterpris.
Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive hamn som har en
anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvalitéer som påverkar
efterfrågan. Ett tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller y-bom. Taxan
sätts efter varje påbörjad halvmeter, exempel om en plats är 3,01 räknas denna
som 3,5m plats.
Med anledning av detta föreslås ett bryggmeterpris samt ett fast pris på ybommar följande småbåtshamnar:
-

Svensknabben 720kr/bryggmeter
Kullö 650kr resp 750kr/bryggmeter
Ängö 600kr resp 660kr/bryggmeter
Stensö Fiskehamn 750kr/bryggmeter
Ekenäs 450kr resp 650kr/bryggmeter
Y-bom 5 meters 670kr
Y-bom 6 meters 700kr
Y-bom 8 meters 950kr
Y-bom 10 meters 1 250kr
Sommartaxa år 2 – 1 500kr
Sommartaxan ska efter år 2 dubbleras årligen

Produktionsavdelningen har sett över djupet i hamnarna och sett att vissa
bryggor i hamnarna har ett begränsat djup, varav de dubbla prissättningarna.
Ett förslag från båtklubbarna är att sommartaxan för uppläggningsplatserna ska
öka varje år och detta är någonting kommunen tycker är ett bra förslag. Därför

Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2017
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-11-29

har produktionsavdelningen lagt ett förslag på att sommartaxan ska vara 500 kr
första året, 1 500 kr år två och sedan att det dubblas för varje år båten står på
land. Anledningen till detta är att både båtägare och Kalmar kommun vill ha
ordning på uppställningsplatserna.
Kösystemet kommer att slopas och därmed taxan för att stå i kö.
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt
bilaga för småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla fr.o.m. båtsäsongen
2018 och uppläggningssäsongen 2018/2019.

Sekreterare
Marcus Kindahl

Justeras
Johanna Petersson
ordförande

Krister Thornberg

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Madeleine André
0480-450437

2017-11-09

SFN 2017/0310

Servicenämnden

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt
bilaga för småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla fr.o.m. båtsäsongen
2018 och uppläggningssäsongen 2018/2019.
Bakgrund
Serviceförvaltnings produktionsavdelning fick i mars 2014 i uppdrag av Servicenämnden att utarbeta taxor med inriktning på införande av bryggmeterplatser samt ändra taxa på uppläggningsplatser till kvadratmeterpris. Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive hamn som har en anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvaliterer som påverkar efterfrågan. Ett
tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller y-bom. Taxan sätts efter varje
påbörjad halvmeter, exempel om en plats är 3,01 räknas denna som 3,5m plats.
Med anledning av detta föreslås ett bryggmeterpris samt ett fast pris på ybommar följande småbåtshamnar:
-

Svensknabben 720kr/bryggmeter
Kullö 650kr resp 750kr/bryggmeter
Ängö 600kr resp 660kr/bryggmeter
Stensö Fiskehamn 750kr/bryggmeter
Ekenäs 450kr resp 650kr/bryggmeter
Y-bom 5 meters 670kr
Y-bom 6 meters 700kr
Y-bom 8 meters 950kr
Y-bom 10 meters 1 250kr
Sommartaxa år 2 – 1 500kr
Sommartaxan ska efter år 2 dubbleras årligen

Produktionsavdelningen har sett över djupet i hamnarna och sett att vissa
bryggor i hamnarna har ett begränsat djup, varav de dubbla prissättningarna.

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar

SFN 2017/0310

2 (2)

Ett förslag från båtklubbarna är att sommartaxan för uppläggningsplatserna ska
öka varje år och detta är någonting kommunen tycker är ett bra förslag. Därför
har produktionsavdelningen lagt ett förslag på att sommartaxan ska vara 500 kr
första året, 1 500 kr år två och sedan att det dubblas för varje år båten står på
land. Anledningen till detta är att både båtägare och Kalmar kommun vill ha
ordning på uppställningsplatserna.
Kösystemet kommer att slopas och därmed taxan för att stå i kö.

Tomas Lexinger
Produktionschef

Madeleine André
Enhetschef park

Bilagor
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Kostnadsexempel båtplatser

Handläggare

Datum

Madeleine André

2017-11-09

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser
Taxa för småbåtshamnar gäller fr.o.m. säsongen 2018 och taxa för uppläggningsplatser fr.o.m. uppläggningssäsongen 2018/2019.
Båtplatser i småbåtshamnar
Årlig av-

Småbåtshamn
Ljungnäs
Svensknabben
Lindöfjärden
Jutebron
Kullö
-"Ängö
-"Elevatorkajen
Stensö
T-Bryggan
Ekö
Ekenäs
åretruntboj
-"y-bom
Dockehamnen åretruntboj
Varvsholmen
Uppläggningsplatser
Samtliga uppläggningsplatser
Båtskjul Kullö
’’
’’

Plats
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris H bryggan
1-12 meterpris
13-36 meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
1-14 meterpris
15-32 meterpris
Meterpris
Meterpris

Plats 1-44
Plats 45, 53
Plats 46-52

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar
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El
700 kr
720 kr
460 kr
460 kr
750 kr
650 kr
650 kr
750 kr
810 kr
750 kr
510 kr
750 kr
650 kr
450 kr
660 kr
850 kr
27 kr/kvm
1275 kr
1345 kr
1120 kr

X
X
x
X
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Övriga avgifter
Avgift för att stå i kö till båtplats eller uppläggningsplats
Pålboj
Y-bom 5 meters
Y-bom 6 meters
Y-bom 8 meters
Y-bom 10 meters
El
Avgift vid nyttjande av ej bokad plats
Bortforsling av t ex båtar, vaggor och vagnar
Timkostnad för övriga arbeten
El (administrativ kostnad 100 kr plus självkostnad för
el)

150 kr per år
250 kr
670 kr
700 kr
950 kr
1 250 kr
750 kr
500 kr per dygn
självkostnad
500 kr
100 kr + självkost-

Sommartaxa (uppställning 1 juni – 14 sept)
Sommartaxa år 2

500 kr
1 500 kr

Sommartaxa år 3 och framåt

Dubbleras varje år

Båtkranslyft

300 kr per lyft

Taxorna är byggda på ett bryggmeterpris och platserna kommer att debiteras
för varje halvmeter. Är en plats mellan 2,51 -3,0 m bred kommer platsen att
debiteras som en 3 m plats. Är den 3,1 – 3,5 räknas den som en 3,5 m plats etc.
Ovanstående avgifter gäller för år 2018 och kommer därefter indexuppräknas enligt
KPI
med oktober 2017 som basmånad. Vid tillämpning av index sker omräkning med hela
procenttal, varvid höjning sker till närmaste hela tal.

Handläggare

Datum

Madeleine André
0480-450437

2017-11-14

Kostnadsexempel
2017

2018

diff

Kullö 3 m plats

2 230 kr 2 500 kr

Kullö 4 m plats

2 230 kr 3 250 kr 1 020 kr 4x750 (meterpris) + 250 för pålboj

Ängö 4 m plats + el

2 985 kr 3 640 kr

4x660 (meterpris) + 250 för pålboj +
655 kr 750 kr för elplats

Stensö 4 m plats m 8 m y-bom + el

4 400 kr 4 700 kr

4x750 (meterpris) + 750 för el +
300 kr 950 kr för y-bom

Svensknabben 3 m plats m 6 m y-bom

1 875 kr 2 860 kr

985 kr 3x720 (meterpris) + 700 för y-bom

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │

270 kr 3x750 (meterpris) + 250 för pålboj

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Emil Stille
0480-45 03 59

2017-12-21

2016-4874

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för

fastigheten Flodhästen 5 med flera
(före detta Rifa) i Kalmar, Kalmar kommun

Tjänsteskrivelse
Planområde

Översiktskarta och volymskiss

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som kommunens
och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat 2018-01-08.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Sammanfattning
Planområdet är cirka 11,6 hektar stort.
Detaljplaneförslaget syftar till att ge möjlighet för ny användning av den före
detta industritomten för Rifa-fabriken i Kalmar. Avsikten är att omvandla den
till en blandad stadsdel med framförallt bostäder men också möjlighet till vårdboende, kontor och mindre lokaler samt en större matvarubutik. Enligt planförslaget kan området inrymma 600-700 bostäder. Inom området ska även
förskola möjliggöras och häkte i anslutning till det befintliga polishuset.
I samband med planens genomförande kommer gatustrukturen i området att
ändras. Galggatan kopplas ihop med Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg.
I det omvandlade gamla Rifa-kvarteret föreslås en gatustruktur med smala gator och ett torg där i första hand gående och cyklister rör sig. Parkering ska
främst ske gemensamt i en samlad parkeringslösning i den västra delen av området men till delar även kunna lösas inom övrig kvartersmark. I östra delen av
planområdet finns ett parkstråk med gång- och cykelväg som ska vara kvar och
utvecklas med öppen dagvattenanläggning.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. Samråd och granskning har genomförts och kommunen bedömer att alla utom en
sakägare har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Ärende
Syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra:
• nya bostäder av varierad storlek och karaktär
• vårdboende
• häkte i anslutning till befintligt polishus
• förskola
• en större matvarubutik
• samlad parkeringslösning i ett parkeringsgarage
• koppling mellan Galggatan och Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg
Planen ger också möjlighet till:
• omgestaltning av Perstorpsvägen med exempelvis kantstensparkering, cykelväg och trädplantering
• trafikminskning på den del av Galggatan som löper norr om polishuset genom åtgärder som hindrar att gatan används för genomfartstrafik
• säkerställande av gång- och cykelstråk samt parkområde i öster.
Detaljplanen ska möjliggöra en flexibilitet i placeringen av bebyggelsen inom
bostadskvarteren. En variation i höjd och fasadutformning ska eftersträvas.
Lägre bebyggelse placeras i utkanten av fastigheten Flodhästen 5 i norr, söder
och i öster, högre bebyggelse placeras i fastighetens centrala del där ett punkthus om 15 våningar utgör den högsta byggnaden inom planområdet.
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Trafikrörelserna inom området ska hållas nere genom att parkering främst ska
samlas i ett parkeringshus. Parkområdet ska utformas med ängskaraktär där en
öppen dagvattenhantering inryms.
Samråd
Bebyggelse, infrastruktur och friytor
I och med föreslagen byggrätt över 45 meter krävs en flyghinderanalys.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att till största del lösa behovet av
barnomsorg genom att bygga ut befintlig förskola i Oxhagsområdet men påpekar att detta kräver planändring för att bli möjligt.
Det påpekades att träden längs Arrheniusgatan och Perstorpsvägen omfattas
av biotopskydd om övervägande del av träden har stam som är 20 cm eller
grövre eller är äldre än 30 år. Fastighetsägaren lämnade in ansökan om dispens från biotopskydd som beviljades av länsstyrelsen.
Boende i kvarteret Fasanen anser att det måste byggas någon bullerdämpning
och bytas fönster i samband med ny väg intill eller att vägen förläggs närmare
polishuset med cykelväg och torg emellan bostadskvarter och väg samt att
buskar/träd får stå kvar.
Hyresgästföreningen saknar beräkningar som uppskattar utbyggnadens trafikalstring på befintliga gator och att det behövs trafik- och bullersimulerande
mätningar i området samt att bullerdämpande åtgärder vidtas vid befintlig
bostadsbebyggelse om mätningarna skulle visa att normerna för bullerstörningar överskrids.
Boende påpekar att cykelleden behöver breddas på sträckan genom området
och över Erik Dahlbergs väg.
Risker och störningar
Länsstyrelsen och Brandkåren anser att riskerna med ammoniak är tillräckligt
minimerade genom de åtgärder som gjorts men att kraven på ventilation och
nödavstängning bör inbegripa samtliga nya bostäder och byggnader med
verksamhet som placeras inom 150 meter från salpetercisternen på Arlas fastighet.
Länsstyrelsen anser att det planerade parkeringshuset bör uppföras i samband
med att de närliggande fastigheterna bebyggs med bostäder, skolor och vårdinrättningar. Startbesked för ändamålen B,C,D,S bör därför för dessa fastigheter villkoras med att parkeringshuset är byggt.
Länsstyrelsen anser att grundvattenfrågan måste utredas och visa om det
finns en risk för infiltration av förorenad mark från yt-och dagvatten samt om
skyddsrum ska vara kvar eller tas bort. Höjdsätt gatumark och kvartersmark
samt precisera vilken typ av dagvattenåtgärd som ska ordnas och dess geografiska omfattning. Tydliggör i planbeskrivningen hur dagvattenhantering ska
genomföras samt vem som är ansvarig.
Genomförandefrågor
Lantmäterimyndigheten lyfter att det är viktigt att genomförandet för parkeringsanläggningen utreds och beskrivs inför granskningen. Detta är viktigt om
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planen avses genomföras i etapper och parkeringsanläggningen ska utföras
som en av de senare etapperna.
Kalmar Energi påtalar att det krävs spontning eller motsvarande grundstabiliserande åtgärd om schaktning görs så att kablar blir frilagda.
Skanova vill att det skrivs in i planhandlingarna att de önskar behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Ändringar efter samråd

Biotopskyddade träd,
dispensansökan beviljad.

gCGcy

Bygge av parkeringshus blir ett
villkor för startbesked i delar av övriga planområdet.

gCGcy

Handelsändamål
begränsas till en
mindre del av sydvästra kvarteret.

Figur från granskningshandling

Gata breddas något
och bestämmelse
om trädplantering
införs Möjlighet till
3D-fastighet för
biltunnel införs.

Bebyggelse på kvartersmark ska placeras
högre än omgivande
gator, höjdsättning av
allmän plats justeras
något.
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Granskning
Länsstyrelsen önskar förtydliganden hur bullerstörningar och risker ska hanteras, samt att dagvattenbestämmelser ska kvantifieras. Förekomst, riktvärden
och åtgärder för markföroreningar behöver beskrivas tydligare för hela planområdet. Dessutom lyfts en del i huvudsak redaktionella synpunkter. Angränsande fastighetsägare har inkommit med synpunkter på överutbud av handel i
området och vikten av att möjliggöra framtida gång- och cykelkopplingar.
Brandkåren har synpunkter på riskreducerande åtgärder.
Buller
För trafikbuller hänvisar bifogad utredning till äldre riktvärden, medan planbeskrivningen hänvisar till de som nu gäller. Eftersom planärendet startades om
och således är påbörjat efter 2 januari 2015 gäller riktvärde på 60 dB(A) för
ekvivalentbuller vid fasad. Detta överskrids för byggnader vid Perstorpsvägen,
så den bestämmelse som fanns vid samrådet om anpassad lägenhetsutformning
återinförs. Hänvisning till trafikbullerförordning 2015:216 görs i form av en
upplysning snarare än som planbestämmelse.
Dagvatten
Någon större omfattning av infiltration på kvartersmark bedöms inte möjlig,
utan dagvatten ska samlas och föras till en damm på parkmarken i öster. Dagvattnet behöver dock fördröjas på kvartersmark, vilket är beskrivet i dagvattenutredning. Nödvändig volym för detta specificeras i planbestämmelse om
markens anordnande.
Markens anordnande vad gäller markavvattning och avledande av dagvatten (se
BBR 6:642) prövas i tekniskt samråd och genomförandet säkras genom att
nödvändiga åtgärder ingår i kontrollplan och blir förutsättning för slutbesked
innan byggnaden kan tas i bruk.
Risker
Brandkåren påpekar att det är viktigt att utpekade åtgärder i riskutredningen
genomförs och att deras samrådsyttrande beaktas.
Riskreducerande åtgärder prövas i tekniskt samråd och genomförandet säkras
genom att nödvändiga åtgärder ingår i kontrollplan och blir förutsättning för
slutbesked innan byggnaden kan tas i bruk.
Ändringar efter granskning
 Upplysning om att riskutredning är gjord som påverkar tekniska egenskapskrav läggs till plankartan. Bestämmelse b1 tydliggörs så att den
gäller inom 150 meter från fastighetsgräns mot Flodhästen 3 och att
nödutrymning ska kunna ske i riktning bort från den fastigheten.


Gång- och cykelväg kan även användas som räddningsväg, vilket klargörs i plankartan.



Utpekat område för nätstation (E-område) kan även användas för parkering tre meter ovan marknivån.



Gränstyper korrigeras på plankartan och utfartsförbud mot Fasanen 1
som föll bort i granskningsskedets plankarta läggs till igen.
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Bestämmelse om bulleranpassade lägenheter som var med i samrådsskede, men föll bort vid granskning, tas åter med i planen för hus som
ligger vid Perstorpsvägen.



Bestämmelse om tillgängligt utrymme för dagvatten specificeras tydligare.



Bestämmelse om trafikbullerförordning ändras till en upplysning på
plankartan.



Stycket om planbestämmelser i planbeskrivningen rättas till så beteckningar stämmer överens mellan karta och beskrivning. Planbeskrivning
kompletteras med en beskrivning om hur bebyggelse kan utformas för
att klara industribullerpåverkan. Stycket om parkering i planbeskrivningen förtydligas så att illustration och text stämmer överens. Korrigering görs så att text om planbestämmelser stämmer överens med
plankartan. Planbeskrivning kompletteras så föroreningssituationen och
riktvärden framgår för hela planområdet.



Miljökonsekvensbeskrivning uppdateras inför antagande.

Konsekvenser för genomförande och ekonomi
Detaljplanen för Flodhästen 5 med flera fastigheter i Oxhagen, innebär att industritomten där Evox Rifa AB tidigare hade sin verksamhet, omvandlas till ett
område för framförallt bostäder men också möjlighet till matbutik, kontor och
förskola. Läget är komplicerat på grund av närheten till Arla Foods AB.
Arlas kemikaliehantering har inneburit att åtgärder för att minska risken med
farliga gasutsläpp har utförts av fastighetsägaren till Flodhästen 5 inne på Arlas
fastighet. En riskanalys finns som konstaterar att riskerna nu är mycket låga.
Den nya föreslagna vägen mellan Erik Dahlbergs väg och Galggatan kräver
åtgärder för befintliga bostäder inom kvarteret Fasanen vad gäller vägtrafikbuller.
Större delen av exploateringsområdet har markföroreningar som överskrider
riktvärden och sanering måste göras innan bostäder kan byggas.
Etapputbyggnad
Utbyggnaden är tänkt att börja i östra delen av planområdet med ett bostadskvarter. Galggatan utformas som lokalgata när den nya anslutningen till Lorensbergsleden färdigställs. Parken längs gamla banvallen bör upprustas i första
etappen med tanke på dagvattenhantering. Gator och torg inom nuvarande
fastigheten Flodhästen 5 byggs ut i tidigt skede för att ansluta området till omgivande gator.
Exploateringsavtal
Ett utkast till exploateringsavtal finns bilagt den avsiktsförklaring som tecknades mellan parterna 2016-09-10 som legat till grund för de fortsatta diskussionerna kring exploateringsavtalet i detaljplanprocessen. Exploateringsavtalet ska
vara undertecknat innan detaljplanen går upp för antagande i kommunfullmäktige.
PPE Fastigheter i Kalmar AB bekostar och ansluter exploateringsområdet mot
allmänna vägar och allmän platsmark samt bekostar och utför nya lokalgator
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och torg inklusive dagvattenhantering på kvartersmark. Kalmar Vatten bekostar dagvattenanläggning i parkstråket. Kalmar kommun bekostar och utför ny
fyrvägskorsning vid Erik Dahlbergs väg, Lorensbergsleden och ny sträckning
av Galggatan.
Övriga avtal
Avtal om utförande och ersättning mellan Arla Foods AB (ägare till Flodhästen
3) och PPE Fastigheter i Kalmar AB (ägare till Flodhästen 5) för de skyddsåtgärder avseende hantering av ammoniak och salpetersyra samt de bullerdämpande åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.
I samband med att detaljplanen vinner laga kraft avser kommunen och Glebes
Fastigheter AB (ägare till Fasanen 1) teckna en överenskommelse om fastighetsreglering. Avtalet ska reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de eventuella fysiska åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande samt ersättning för markregleringen.
En överenskommelse inom ramen för en lantmäteriförrättning om gemensamhetsanläggning för parkering bör finnas mellan Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5 som reglerar servitutets ändring och kostnadsfördelning för ny gemensamhetsanläggning.
Ett servitut finns för dagvattenhantering, där tre fastigheter berörs, Flodhästen
5, Tvättbjörnen 1 och Oxhagen 2:1. Servitutet ska antingen förändras i sin utsträckning utifrån nya kvartersgränser eller ersättas av kommunal dagvattenhantering på allmän platsmark.
Tidigare beslut
 Avsiktsförklaring med byggherre: 2016-09-12


Samrådsbeslut i SBN: 2017-04-19



Granskningsbeslut: 2017-10-18

Planhandlingar
Planhandlingarna består av:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Miljökonsekvensbeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
 Grundkarta

Till planen hör också:
 Fastighetsförteckning
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 Planprogram, 2004-06-23
Utredningar avseende bland annat risker, buller, geoteknik, föroreningar och
dagvatten som underlag för planarbetet, finns mer specificerat i planbeskrivningen.
Tidplan
Detaljplanen följer planprocessen enligt så kallat utökat förfarande.


Samråd – 2:a kvartalet 2017.



Granskning – 4:e kvartalet 2017.



Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a kvartalet
2018.



Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2018.



Tidigast laga kraft/byggstart – 1:a kvartalet 2018.

Emil Stille
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING

Ungefärlig gräns för planområde visas med röd linje. Polishuset ligger i södra delen av
planområdet och den före detta Rifa-fastigheten i den norra delen av planområdet.

Antagandehandling

Detaljplan för fastigheten

Flodhästen 5, med flera (före detta Rifa)
i Kalmar, Kalmar kommun
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Planhandlingar
Planhandlingarna består av:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Miljökonsekvensbeskrivning
 Fastighetsförteckning
 Grundkarta
 Samrådsredogörelse
Till planen hör också:
 Planprogram, 2004-06-23
Samt följande utredningar;
 Risker
Komplettering 2017-05-30; Riskanalys Arla foods.
Komplettering 2017-02-20; Riskanalys Arla foods.
Komplettering 2015-06-25; Riskbedömning i samband med ny detaljplan för kv. Flodhästen
5 m.fl.
Riskanalys Arla Foods AB, Kalmar kommun, Riskanalys med alternativa åtgärder för ammoniaksystem, Brand & Riskanalys, 2012-02-29.
Riskanalys Arla Foods AB, Kalmar kommun, Brand & Riskanalys, 2010-05-19. Kostnadsbedömning av riskåtgärder, 2012-01-20, WSP Systems.
Arla Foods AB. Förslag till riskreducerande åtgärder, reviderad 2010-02-16, WSP Systems.
Riskanalys av Arla Foods AB, Brand & Riskanalys, 2006-01-17.
 Trafikbuller
Kv Fasanen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2017-03-29.
Kv Flodhästen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2012-03-26.
 Industribuller
Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04
Kv Flodhästen, Kalmar, Bullerutredning, Soundcon, 2017-03-06.
Kv Flodhästen, Kalmar, Externbuller från Arla Foods AB, Soundcon, 2009-11-03. PM
Rifaprojektet, Soundcon, 2012-01-16.
 Geoteknik och föroreningar
Platsspecifikt riktvärde för bly, Structor 2017-10-05
Rapport Miljöteknisk markundersökning, Areco, 2017-07-31
Förtätad provtagning, miljöteknisk markundersökning, WSP 2005-05-27.
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, WSP 2004-06-29.
Översiktlig geoteknisk- och miljöteknisk utredning, WSP 2004-04-05.
 Dagvatten
Kv Flodhästen PM- Kompletterande dagvattenutredning, Vatten och samhällsteknik AB,
2017-09-01
Föroreningar i dagvatten från RIFA-tomten, Sweco, 2015-07-01.
Rifa-området, Kv. Flodhästen 4 mfl i Kalmar, Förstudie dagvatten och utformning, Sweco,
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2012-09-14.
PM Dagvattenhantering, kv. Flodhästen mm, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik
AB, 2005-06-23.
 Övrigt
Flyghinderanalys, Luftfartsverket, 2017-05-10
Skuggstudier, Atrio Arkitekter AB, 2017-03-29
Förtydligande PM om åtgärder, 2013-02-07.
Förstudie kring allmän platsmark, gestaltning, trafik och dagvatten, 2012-09-17. Komplettering 2015-07-01.
Förstudie för Polishusplatsen, 2012-03-26.
Magnetfältsmätning, kv Flodhästen 4, Sweco Systems AB, 2011-07-05.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Vatten och Samhällsteknik AB på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret (SBK) på Kalmar kommun, i samråd med SBK, kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Fram till och
med samrådsskede var Eva-Lena Larsdotter projektledare och planhandläggare.
Undertecknade har varit uppdragsansvariga från granskningsskede och framåt.

Hanna Nilsson
Planarkitekt

Emil Stille
Planarkitekt
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Sammanfattning
Detaljplaneförslaget syftar till att ge möjlighet för ny användning av den före detta
industritomten för Rifa-fabriken i Kalmar. Avsikten är att omvandla den till en
blandad stadsdel med i huvudsak bostäder men också vårdboende, kontor och
mindre lokaler i bottenvåningar samt möjligheten till en större matvarubutik. Enligt planförslaget kan området inrymma 600 - 700 bostäder. Inom området ska
även förskola möjliggöras och häkte i anslutning till det befintliga polishuset.
I samband med planens genomförande kommer gatustrukturen i området att ändras. Galggatan kopplas ihop med Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg. I det
omvandlade gamla Rifa-kvarteret föreslås en gatustruktur med smala gator och ett
torg där i första hand gående och cyklister rör sig. Parkering ska främst ske gemensamt i en samlad parkeringslösning i den västra delen av området men till
delar även kunna lösas inom övrig kvartersmark. I östra delen av planområdet
finns ett parkstråk med gång- och cykelväg som ska vara kvar och utvecklas med
öppen dagvattenanläggning.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen.

Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen.
I planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att planen
beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft gäller planförslaget.

Bakgrund
Rifa byggde 1962 en fabrik inom aktuellt område där drygt 200 personer arbetade.
Fabriken avvecklades 2005, men redan 2002 tog kommunen fram ett planprogram
för bland annat bostäder inom fastigheten. Planarbetet har därefter pågått i perioder och många turer har avlöst varandra. Den del som planlades för polishus
frikopplades från övriga planområdet och färdigställdes så att polishuset kunde
byggas i området 2009. En rad utredningar har tagits fram under årens lopp genom planprocessen och detaljplaneförslaget har omarbetats därefter.

Syftet med detaljplanen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra:
• nya bostäder av varierad storlek och karaktär
• vårdboende
• häkte i anslutning till befintligt polishus
• förskola
• en större matvarubutik
• samlad parkeringslösning i ett parkeringsgarage
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• koppling mellan Galggatan och Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg
Planen ger också möjlighet till:
• omgestaltning av Perstorpsvägen med exempelvis kantstensparkering, cykelväg
och trädplantering
• trafikminskning på den del av Galggatan som löper norr om polishuset genom
åtgärder som hindrar att gatan används för genomfartstrafik
• säkerställande av gång- och cykelstråk samt parkområde i öster.
Detaljplanen ska möjliggöra en flexibilitet i placeringen av bebyggelsen inom bostadskvarteren. En variation i höjd och fasadutformning ska eftersträvas. Lägre
bebyggelse placeras i utkanten av fastigheten Flodhästen 5 i norr, söder och i
öster, högre bebyggelse placeras i fastighetens centrala del där ett punkthus utgör
den högsta byggnaden inom planområdet.
Trafikrörelserna inom området ska hållas nere genom att parkering främst ska
samlas i ett parkeringshus. Parkområdet ska utformas med ängskaraktär där en
öppen dagvattenhantering inryms.

Plandata
Planområdet är cirka 11,6 hektar stort, och omfattar följande fastigheter:









Flodhästen 5 (före detta Rifa) som ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB
Del av Flodhästen 3 (mejeriet) som ägs av Arla Foods AB
Tvättbjörnen 1 (polishuset och angränsande ytor) som ägs av
Vacse Kalmar AB
Del av Oxhagen 2:1, (grönområde och gatumark) som ägs av Kalmar kommun.
Del av Fasanen 1 (gatumark och mark för bostadsändamål), ägs av Glebes
Fastighets AB.
Del av Diamanten 1 (mark för bostadsändamål), ägs av Kalmarhem AB.
Del av Oxhagen 2:2 (gatumark), ägs av Kalmar kommun
Del av Malmen 2:2 (gatumark), ägs av Kalmar kommun

Planområdet avgränsas av Perstorpsvägen och fastigheten Diamanten 1 i norr,
Arrheniusgatan och Arla Food AB:s fastighet Flodhästen 3 i väster, Erik Dahlbergs väg i söder, kvarteret Stadsträdgården och fastigheten Fasanen 1 i öster.
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Planområdets läge i Kalmar stad.
Nord-sydligt grön-,
gång- och cykelstråk

Rifa –
Flodhästen 5

Arla
Flodhästen 3

Kv Stadsträdgården

Polishuset –
Tvättbjörnen 1
Kv Fasanen

Giraffenområdet

Skrafferad yta markerar planområdet.

Planförfarande och tidsplan
Det finns två planförfarande som kan användas vid framtagandet av en detaljplan,
standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planförslaget
 är förenligt med översiktsplanen,
 är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,
 inte är av betydande intresse för allmänheten,
 inte i övrigt är av stor betydelse och
 inte antas medföra en betydande miljöpåverkan
Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat förfarande användas.
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Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan:

PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

2 KVARTALET
2017

3 KVARTALET
2017

1 KVARTALET
2018

Synpunkter

Synpunkter

LAGA
KRAFT
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Nuläge

gCGcy

gCGcy

gCGcy

gCGcy

Rifatomten med
den gamla industribyggnaden,
som idag är riven

Grönområde
med gång- och
cykelstråk

gCGcy

Arla Foods AB

Polishus

Köpcentrum
Giraffen

gCGcy

Torg

Planområdet (röd streckad linje) enligt nuläge, med reservation för att Rifabyggnaden numera är riven. Bakgrundskarta Google.
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Gällande program och detaljplaner
Planprogram
År 2004 godkändes ett planprogram för kv Flodhästen1 som utgick från en flexibel användning av befintlig RIFA-byggnad, exempelvis handel, kontor och lager.
Friytor behövdes då för parkering. En väganslutning mellan Galggatan och
Kungsgårdsvägen fanns också med i planprogrammet som en möjlighet. Det
fanns även en önskan om att förstärka grönstråket längs banvallen och att skapa
en öppen dagvattenhantering.
Planförslaget bedöms följa planprogrammets intentioner. Nu är tonvikten i planförslaget att skapa attraktiva bostäder i en utvidgning av Kalmar innerstad. Möjlighet till andra verksamheter ska också inrymmas men volymmässigt ligger fokus
på bostäder.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Gällande planer i området är 0880K-I:333 (Stadsplan för kv Flodhästen och Kängurun) från 1971 samt 0880K-P07/07, detaljplan för nytt polishus från 2007. Planer som berörs i mindre omfattning är 0880K-I:167, 0880K-I:221, 0880K-I:223,
0880K-I:235, 0880K-I:241, 0880K-I:327, 0880K-I:416 och 0880K-P90/20. Ingen
av berörda detaljplaner har någon genomförandetid kvar.

Gällande detaljplaner inom och i anslutning till planområdet som berörs. Planområdet är markerat
med svart linje.

1

Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2004-06-23.
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Mark- och vattenförhållanden
Geoteknisk utredning2 har visat på normala grundläggningsförhållanden i huvuddelen av norra delen av planområdet, medan det i södra delen krävs åtgärder som
bortschaktning av jordlager eller för mindre delar pålning eller liknande åtgärder.
Vid föreslagen häktestomt väster om polishuset och centralt i planområdet finns
lager med finsediment mäktigare än 1,5 meter. Grundvattenytan låg vid mättillfället 0,8 till 2,2 meter under markytan. Vattentäta grundläggningskonstruktioner
kan behövas då djup grunddränering inte är möjlig.

Natur och kultur
Platsen för planområdet har, innan det blev ett industriområde, brukats som
åkermark och använts för kolonilotter. I planområdets östra gräns har det funnits
ett järnvägsspår. Järnvägen var en smalspårig järnväg mellan Kalmar och Berga
(Högsby). Järnvägsspåret revs 1974, då man 1968 hade ersatt det med nytt spår
strax väster om Kalmar.
En industriarvsinventering är gjord för Kalmar kommun där den gamla Rifa3tomten och Mejeriet4 ingår och beskrivs översiktligt. En slutsats i inventeringen är
att livsmedelsindustrin representerar ett särskilt viktigt och levande kulturarv i
Kalmar stad. Mejeriet flyttades till denna plats 1954 och är senare utbyggt i flera
omgångar. Rifa-fabriken invigdes 1964 och byggdes också den ut i några omgångar innan verksamheten slutligen lades ned 2008. Slutsatsen i inventeringen är
att det kulturhistoriska värdet inte motiverar ett bevarandekrav, men rekommenderar vissa dokumentationsåtgärder. Rivningen av byggnaderna påbörjades i slutet
av 2016.
På kvartersmark finns inga naturvärden utöver en trädplantering på Flodhästen 5
längs Perstorpsvägen och Arrheniusgatan. Denna omfattas av biotopskydd, men
dispens för fällning av träd är beviljad. På den gamla banvallen i den östra delen
av planområdet finns en stig och längs med banvallen finns trädridåer med blandad växtlighet, en del med ursprung i de kolonilotter som tidigare låg här. Här
finns också ett bestånd av Bornholmsbjörnbär.

2

Översiktlig geoteknisk- och miljöteknisk utredning, WSP 2004-04-05.
Rifa (Radioindustrins Fabrikaktiebolag) bildades 1942 av bland andra ASEA, men redan
1947 blev Ericsson ensam ägare till företaget. Flera fabriker fanns i Sverige och 1964 invigdes
fabriken i Kalmar. Till en början tillverkades papperskondensatorer, men verksamheten utvecklades till att producera olika delar till telefonväxlar. Vid avvecklandet hette fabriken Evox Rifa
AB.
4
Mejeriet är Arla Food AB:s anläggning på fastigheten Flodhästen 3.
3
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Ekonomiska kartan från 1941. Föreslaget planområde visas med röd streckad linje (ungefärlig
avgränsning). Planområdet utgjorde vid tillfället åkermark och gränsade i öster till ett järnvägsspår.

Den tidigare Rifa-fabrikens entré mot Arrheniusgatan. Bild Kalmar Lexikon.

Bebyggelse
Rifas huvudbyggnad var cirka 7 meter hög, av betong med fasader i rödbrunt tegel. Den har nu rivits och inom fastigheten Flodhästen 5 finns endast fyra skyddsrum kvar under mark från det som utgjorde Rifa-fabriken, se avsnitt Skyddsrum.
Polishuset byggdes 2009 och är en relativt sluten byggnad med modernt formspråk i två till fyra våningar. Den högsta delen med fyra våningar angränsar mot
ett nyanlagt torg och har blivit ett riktmärke i staden, framförallt i Galggatans fond
men också längs Erik Dahlbergs väg. Byggnaden definierar ett tydligt gaturum i
sin längdriktning och anger en större skala än omgivande befintlig bebyggelse.
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Polishuset med torget framför, sett från nordost.

Arlas huvudbyggnad, som ligger närmast Erik Dahlbergs väg och gränsar till planområdet, är cirka 7 meter hög fördelat på två våningar. Här finns stora fläktsystem
och skorstenar på taken. Bakom denna byggnad finns cisterner av plåt varav en
del är vitmålade. Här finns också ett cirka 15 meter högt torktorn i röd plåt med
vita vertikala linjer. Arlas industribyggnad och cisterner skiljer sig från övrig bebyggelse i stadslandskapet och dess verksamhet har efterhand blivit alltmer inklämd bland funktioner där mycket människor vistas. I norra delen av Arlas fastighet finns äldre byggnader från 1950-talet.

Arla, sett från Erik Dahlbergs väg. Planområdet ligger öster om Arla.

Angränsande bostadsbebyggelse i Oxhagen, norr om planområdet och Perstorpsvägen (kvarteret Diamanten), består av flerfamiljshus i tre våningar. En stor parkeringsyta finns mellan bebyggelsen och Perstorpsvägen.

Bostadsbebyggelsen i kvarteret Diamanten, norr om planområdet.

Väster om Arrheniusgatan, i kvarteret Alabastern, finns bland annat Röda korsets
verksamhet med en secondhandbutik. Byggnaderna i kvarteret har en tydlig baksideskaraktär mot planområdet.
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Angränsande bostadsbebyggelse i öster, kvarteret Stadsträdgården och Fasanen,
utgörs av flerbostadshus i lamellform i tre våningar, utförda med tegelfasad. Söder
om planområdet ligger Giraffens köpcentrum med stora byggnadsvolymer.

Bostadsbebyggelsen i kvarteret Stadsträdgården, öster om planområdet.

Tillgänglighet och infrastruktur
Inom planområdet finns gatorna Perstorpsvägen, Arrheniusgatan, Galggatan, Erik
Dahlbergs väg samt Lorensbergsleden.
Ett gång- och cykelstråk i nord-sydlig sträckning mellan stadsdelarna Oxhagen
och Malmen finns i den östra delen av planområdet. Längs med Erik Dahlbergs
vägs norra sida finns ett gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning. I takt med omvandlingen av Gamla industriområdet behövs starkare kopplingar för gång- och
cykeltrafik mellan stadsdelarna Oxhagen och Malmen.
Inom planområdet finns Kalmars polishus, vilket har sin entré, varuintag samt
utfarter på norra sidan mot Galggatan. För polishusets parkeringsbehov finns en
parkeringsyta på 3900 m² med utrymme för 126 parkerade bilar norr om Galggatan på fastigheten Flodhästen 5. Servitutet för parkeringen är på 4160 m², vilket
motsvarar mellan 139 och 166 parkeringsplatser5.
Kollektivtrafik finns i nuläget utmed Erik Dahlbergs väg med linjerna 421
(Rinkabyholm), 405 (Hansa City-Norrliden-Kvarnholmen), 404 (Färjestaden), 402
(Smedby). Hållplats finns direkt sydväst om planområdet.

5

I normalfallet är ytbehovet 25-30 m² per parkeringsplats beroende på parkeringsytans utformning.
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Arrheniusgatan
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Trafikmängder för gatorna runt Flodhästen 5. Den övre siffran visar ÅDT (årsdygnstrafik; genomsnittligt trafikflöde per dygn) och den nedre andelen tung trafik. Översta siffran visar aktuellt trafikflöde (mätningen av Galggatan och Erik Dahlbergs väg gjordes 2010).

Service
Planområdet ligger centralt i Kalmar. I närområdet finns kommersiell och offentlig service i form av bland annat Giraffens köpcentrum, Oxhagsskolan och förskola i Oxhagen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, som finns i angränsande gator. Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Värmesystem
I östra delen av planområdet finns en fjärrvärmeledning i gränsen mellan fastigheterna Flodhästen 5 och Oxhagen 2:1.
El- och tele
El- och teleledningar finns inom planområdet på flera platser och i olika storlekar.
Större ledningar finns nedlagda i Galggatan.
Dagvatten
Större delen av området för fastigheten Flodhästen 5 har, då området var bebyggt,
avvattnats mot Perstorpsvägen samt mot angränsande grönområde i öster. De
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allmänna ytorna inom planområdet avvattnas via dagvattenledningsnät i gatorna.
Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten.

Störning och risk
Buller
Ljudnivåer från trafik regleras från och med 2015 i förordningen (2015:216) om
trafikbuller. I förordningen anges att ljudnivån 55 dBA inte bör överskridas vid en
bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå/70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Riktvärden för industribuller ska klaras enligt Boverkets rapport 2015:21. Ljudnivåer som kräver åtgärder är värden som utomhus vid bostäders fasader är 45-50
dB(A) ekvivalent ljudnivå klockan 22-06, vilket kräver ljuddämpad sida med högst
40 dB(A) ekvivalent ljudnivå det tidsintervallet. Vid mer än 50 dB(A) ska inte bostäder byggas.
Följande bullerutredningar är framtagna för Arlas verksamhet och trafikbuller från
större vägar och gator i planområdet:
 Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04
 Kv Flodhästen, Kalmar, Bullerutredning, Soundcon, 2017-03-06
 Kv Flodhästen, Kalmar, Trafikbullerutredning, Soundcon, 2012-03-26
 PM Rifaprojektet, Soundcon, 2012-01-16
 Kv Flodhästen, Kalmar, Externbuller från Arla Foods AB, Soundcon, 2009-11-03
Risker på grund av närhet till Arla
Riskutredningar är gjorda för Arlas verksamhet 2017-02-20, 2017-01-20, 2015-0625, 2012-02-29, 2010-05-19 och 2006-01-17. De tre senare utredningarna är gjorda
efter vissa åtgärder och ett utökat tillstånd för Arla. Tillståndet har villkor kopplat
till sig som innehåller krav att arbeta med riskfrågor. Arlas mejeriverksamhet kräver
diverse kemikalier för att hantera de komplicerade processer som modern mejeriverksamhet innebär. Ur riskhänseende är de mest intressanta processkemikalierna
ammoniak som används i kylsystem, salpetersyra som används för diskning och
pH-justering, samt etanol som används för osttvätt.
Arlas kemikaliehantering har inneburit att åtgärder, för att minska risken med farliga
gasutsläpp, har utförts av exploatören av fastigheten Flodhästen 5 inne på Arlas
fastighet. Riskanalysen från 2017-01-20/2017-02-20 konstaterar att riskerna nu är
mycket låga, vilket beskrivs mer utförligt i MKB:n.
Markföroreningar
Det har gjorts miljötekniska markundersökningar i området 2017-07-31 av Areco
samt 2004-04-05 och 2005-05-27 av WSP Sverige AB, dessutom har delar av befintliga byggnader undersökts. Inom området har bly påträffats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning.
Dessa halter återfinns till största delen ytligt, cirka 0-1 meter. Det har också påträffats föroreningshalter av PAH-H och koppar, dessa föroreningar har påträffats i
jordlager från 0-1,5 meter i den södra delen av fastigheten Flodhästen 5. I den östra
delen av planområdet där det är grönområde idag, på del av fastigheten Oxhagen
2:1, har bly också påträffats ytligt i halter över KM.
Vid byggnation inom planområdet finns det ett efterbehandlingsbehov av marken
för att denna ska vara lämplig för sitt ändamål.
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Någon åtgärd för grundvatten inom fastigheten bedöms i den miljötekniska utredningen från 2017 inte vara miljömässigt eller ekonomiskt motiverat på grund av de
relativt låga föroreningshalterna.
De miljötekniska rapporterna ska delges aktuell myndighet av den som äger eller
brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§.
Skyddsrum
På fastigheten Flodhästen 5 finns fyra skyddsrum under mark. Dessa är gamla och
utgör ett hinder för planerad bebyggelse. Enligt muntlig överenskommelse med
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer nya skyddsrum med
samma kapacitet att uppföras på lämpliga platser inom området och därefter kommer de befintliga att rivas.

y

y

Gcy
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Planförslag
Bostadskvarter med
möjlighet till vårdboende och centrumgCGcy
ändamål
mot gata i
form§ av kontor, kultur, idrott, restaurang
och samlingslokal.
Bebyggelsen bör hållas lägre (mellan högst
4-7 våningar) och med
en variation i fasaduttryck och byggnadshöjd mot Perstorpsvägen.

Gator inom området får karaktär
av gårdsgata. Öppen dagvatteninom
gCGcyhantering
gCGcy
torgyta.

Bostadskvarter med möjlighet till vårdboende,
förskola samt centrumändamål i bottenvåning
mot gata i form av kontor, kultur, idrott, restaurang och samlingslokal. Bebyggelsen ska ha
en variation i fasad och höjd mot Galggatan,
Perstorpsvägen respektive parkstråket (högst 4
-7 våningar invid Perstorpsvägen och parken)

gCGcy

Grönområde med
gång- och cykelstråk. Ängskaraktär
med träddungar
och öppen
dagvattenhantering.

gCGcy

Ny koppling mellan Galggatan och
Lorensbergsleden.
Infarten till Galggatan avses få
infartsförbud
österifrån och den
västra delen
utformas som
lokalgata.

Inom kvarteret
föreslås en samlad
parkeringslösning i
parkeringshus samt
möjlighet till verksamheter i bottenvåningen.

Bostadskvarter med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning i
form av handel, kontor,
kultur, idrott, restaurang,
service och samlingslokal.
I den norra delen får ett
högre punkthus på 15 våningar (maximalt 44 megCGcy
ter) byggas.
Utsnitt ur föreslagen detaljplanekarta

Befintligt polishus
ges möjlighet att
bygga till ett häkte i
den västra delen.
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Ändrade mark- och vattenförhållanden
Mindre ändringar av mark- och vattenförhållanden kommer att ske i samband
med genomförandet av detaljplanen. Markförhållandena på fastigheten Flodhästen 5 gör att vissa ytor behöver höjas och några sänkas för att kvartersmarken ska
anpassas till kommande gatustruktur genom planområdet.
Inom planområdet finns det konstaterade markföroreningar, vilket gör att berörda
markytor ska saneras i anslutning till bland annat bostäder för att klara riktvärdena
för känslig markanvändning samt för parkmark de framtagna platsspecifika riktvärden.

Natur och kultur
I enlighet med programmets intentioner är det betydelsefullt att lyfta fram vattnet
i stadsmiljön, dels funktionellt för att hantera en miljömässig problematik med
fördröjning och rening, men också estetiskt för att stärka parken som attraktivt
promenad- och cykelstråk.
Befintliga träd längsmed Perstorpsvägen, Arrheniusgatan samt på gatumarken vid
Galggatan omfattas av biotopskydd. Exploatören har ansökt om biotopskyddsdispens för att fälla träden längs Perstorpsvägen och Arrheniusgatan, detta har
beviljats av länsstyrelsen. Kommunen har sökt och fått dispens för fällning av de
träd som berörs längs Galggatan. Planen förtydligas genom planbestämmelse att
gatuträd ska ha ett skyddsavstånd på minst 5 meter till nya byggnader.

Ny bebyggelse
I detaljplanen föreslås en bebyggelsestruktur i fyra nya kvarter inom fastigheten
Flodhästen 5. Ny bebyggelse föreslås även inom fastigheten Tvättbjörnen 1, intill
befintligt polishus. Huvudsakligen ska kvarteren inom Flodhästen 5 användas för
bostadsändamål med inslag av vårdboende, förskola och småskalig verksamhet.
Byggrätten medger 600-700 nya bostäder på en markyta om cirka 48 000
kvadratmeter. Exploateringsgraden varierar i de tre större bostadskvarteren mellan
2,2 och 2,4 bruttoarea per fastighetsarea. Detta ger en teoretisk bruttoarea på cirka
75 000 kvadratmeter, med en byggnadshöjd som ska varieras mellan högst 21 meter (högst 4 upp till 7 våningar) och högst 27 meter (upp till 9 våningar) där ytterkanterna av kvarteren ska hållas i det lägre intervallet. I det sydvästra bostadskvarteret regleras exploateringsgraden av byggnadshöjden. Där är byggnadshöjden
högst 18 meter i den södra delen, vilket motsvarar en byggrätt på cirka 3 000 m2
och 44 meter i den norra delen, vilket motsvarar ett punkthus med upp till 15
våningar och en cirka 1 700 m2 stor byggrätt. På plankartan redovisas byggnadshöjden för det högre punkthuset med en plushöjd på +50 meter totalhöjd över
nollplanet6. Fastighetsägaren informeras om att flyghinderanalys ska skickas till
försvarsmakten före byggstart av hus högre än 45 meter.

6

Syftet med att redovisa plushöjd över nollplanet i plankartan för den högsta byggnaden inom
planområdet är för att byggnader inte får inkräkta på hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats,
vars gräns går vid +50,3 meter på den aktuella platsen. Med nollplan menas havets medelvattenstånd i höjdsystemet RH 2000.
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Rekommenderad struktur och gestaltning
Planen är flexibel avseende reglering av bebyggelsestruktur och gestaltning. Stadsrummen bör präglas av variation i skala och zonering mellan privat och offentligt.
Kontraster mellan gård, gränd, gata, torg och park bör försöka uppnås. I gatustrukturen mellan de nya kvarteren avses gång- och cykeltrafik prioriteras, men
bilen ges utrymme på den mjuka trafikens villkor. Mot torg och gator bör slutna
stadsrum skapas. Mot Perstorpsvägen, Galggatan och parken ska utformningen
utföras med en variation i fasad och antal våningar. Mot Perstorpsvägen och parken ska höjderna vara högst 4 – 7 våningar. Husliv bör generellt placeras nära
fastighetsgräns/kvartersgräns, där kvarterens hörn är särskilt viktiga för stadsrummens karaktär och högre byggnader bör förläggas i dessa lägen. Illustrationer
på kommande sidor visar exempel på hur området kan bebyggas för att uppnå
högsta tillåtna exploateringsgrad med utformning som storgårdskvarter. Bilderna
visar en neutral modell då planen inte reglerar material eller färg.

Illustration av möjlig utveckling som storgårdskvarter inom planområdet sett ovanifrån.
Bild: Atrio Arkitekter AB.

Illustration av möjlig utveckling som storgårdskvarter inom planområdet sett från sydost.
Bild: Atrio Arkitekter AB.

21

Illustration av möjlig utveckling inom planområdet sett från sydväst.
Bild: Atrio Arkitekter AB.

Illustration av möjlig utveckling inom planområdet sett från nordväst.
Bild: Atrio Arkitekter AB.

Illustration av möjlig utveckling inom planområdet sett från nordost.
Bild: Atrio Arkitekter AB.
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Illustration av möjlig gatuvy inom fastigheten Flodhästen 5. Bild: Atrio Arkitekter AB.

Illustration av möjlig vy över fastigheten Flodhästen 5. Bild: Atrio Arkitekter AB
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Illustration av möjlig vy över nordöstra kvarteret inom fastigheten Flodhästen 5.
Bild: Atrio Arkitekter AB

Skuggstudier
Nedanstående skuggstudier visar solförhållandena om området bebyggs enligt
illustrerat förslag till storgårdskvarter. Skuggstudier framtagna av Atrio Arkitekter
AB.

15 juni klockan 09.00

15 juni klockan 15.00

15 juni klockan 12.00

15 juni klockan 18.00
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Vår- och höstdagjämning 09.00

Vår- och höstdagjämning 15.00

Vår- och höstdagjämning 12.00
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Referensbilder storgårdskvarter
Nedanstående bilder är hämtade från områden med en karaktär som skulle kunna
vara applicerbar på aktuellt planområde som storgårdskvarter.

Bilderna visar bebyggelse med en variation i fasad och höjd samt innegårdar som eftersträvas i
aktuellt planförslag i alternativet som storgårdskvarter. Foton från Atrio Arkitekter AB.
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Bilderna visar grönstruktur och öppen dagvattenhantering som kan vara applicerbara i aktuellt
planområde. Foton från Atrio Arkitekter AB.
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Tillgänglighet och infrastruktur
Gatunät
En ny anslutning anläggs mellan Galggatan
och Lorensbergsleden vid befintlig signalreglerad korsning vid Erik Dahlbergs väg. Anslutningen blir en del av ett ringgatusystem
från (söder till norr) Södra vägen över
Bragebron, Lorensbergsleden, Galggatan,
Gröndalsvägen till Ängöleden. Lokalt leder
detta till en avlastning av Stagneliusgatan och
västra delen av Galggatan, och i mindre omfattning av Erik Dahlbergs väg in mot stadskärnan. Östra delarna av Galggatan liksom
Erik Dahlbergs väg ut mot E22 beräknas bli
mer belastade. I korsningen Erik Dahlbergs
väg, Lorensbergsleden och Galggatan planeras en signalreglerad korsning som ger större
möjligheter till bussprioritering.
Utformningen av den nya vägkopplingen
mellan Galggatan och Lorensbergsleden har
gjorts utifrån en avvägning mellan mindre
lokala konsekvenser och kopplingens roll i
det övergripande huvudvägnätet. Föreslagen
utformning dämpar farten och ger minst
markintrång och bullerstörningar.

Ny korsning

Ny länk

Förslag på utformning och skyltning,
med förbud mot infart mot den västra
delen av Galggatan, av den tillkommande anslutningen mellan Galggatan
och Lorensbergsleden. Bild Ramböll.
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Trafikmängder för gatorna runt Flodhästen 5. Den två övre siffrorna visar ÅDT (årsdygnstrafik;
genomsnittligt trafikflöde per dygn) och den nedre andelen tung trafik. Översta siffran visar ett
uppräknat framtida värde för år 2030 och inom parentes aktuellt trafikflöde (Galggatans mätning
2010). Procentsatsen anger ökningen av trafikflödet som en ökande befolkning och ny exploatering i andra delar av Kalmar kan antas medföra. Siffrorna är hämtade från Kalmars trafikpprognosmodell, den är kalibrerad för trafikflödena år 2014/2015, tillkommande exploatering om ca
600 nya bostäder på Flodhästen 5 samt ny vägkoppling mellan Lorensbergsleden och Galggatan.

Den västra delen av Galggatan samt gatorna inne i bostadskvarteren kan ges en
nedtonad karaktär för att hålla nere trafikmängden och för att undvika genomfartstrafik genom området. För att ytterligare förhindra genomfartstrafik på den
västra delen av Galggatan föreslås infartsförbud i ena riktningen, i anslutningen till
den nya länken mellan Galggatan och Lorensbergsleden. Trafikförordningsregler
kommer också att reglera genomfartstrafiken. Nya lokalgator inom kvarteret
kommer vara 10,5 meter i bredd med trädplanteringar och parkeringar inkluderade. Planen har planbestämmelse som innebär att träd ska planteras längs med
gatan som går i nord-sydlig riktning. Husfasaderna dras in på de ställen där träden
placeras.
Parkering
Parkeringsbehovet inom planområdet avses till största del lösas samordnat i parkeringsgarage i anslutning till handelsytan i den västra delen av planområdet. Planerat parkeringsgarage angörs från Galggatan. Parkering till handelsområdet sker
även i anslutning till planerad affärsverksamhet. Det finns servitut på en befintlig
parkering för polishuset som tas i anspråk för ny bebyggelse och ersätts på den
samlade parkeringsytan (PH-området). Besöksparkering ska ske på kvartersmark.
Kommunen har tagit fram Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20. Aktuellt område tillhör zon B
(innerstaden) för vilken följande behov anges; 0.3-1.2 p-platser per lägenhet (be-
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roende på lägenhetsstorlek). Kraven på antalet parkeringsplatser för bil kan sänkas
om förutsättningar skapas för hållbart resande. I dessa fall tillämpas flexibla parkeringstal och kommunen kan tillåta en reduktion av bilplatser. Beräkningen av reduktion görs i 6 steg, och i varje steg ställs särskilda krav (utbud av kollektivtrafik,
bilpool, beteendepåverkande åtgärder, samutnyttjande samt avtal och reservplan).
Särskild avvägning görs för förskola och grundskola.
Cykelparkering regleras också av normen och det är angeläget att cykelparkeringarna lokaliseras närmare målpunkter än bilparkering, samt helst med väderskydd.
Parkeringsfrågor prövas definitivt i kommande bygglovs- och lantmäteriärenden.
Riktlinjer för bilparkering för planområdet
Bostäder (inklusive besöksparkering)
Studentbostad med pentry – 0,3 p-plats/lgh
1 rok - 0,3 p-plats/lgh
2 rok - 0,6 p-plats/lgh
3 rok - 0,9 p-plats/lgh
4- rok – 1,2 p-plats/lgh
Handel (anställda och besökare)
Större stadsdelscentrum 38 p-platser/1000 m² lokalyta
Kontor (anställda och besökare)
22 p-platser/1000 m² lokalyta
Äldrevårdboende, (anställda och besökare) 5 p-platser/1000 m2.
Riktlinjer för cykelparkering för planområdet:
Bostäder (inklusive besöksparkering)
1 rok och mindre - 1,0 cykelplatser/lägenhet
2 rok - 2 cykelplatser/lägenhet
3 rok - 3 cykelplatser/lägenhet
4 rok och större - 4 cykelplatser/lägenhet
Handel (anställda och besökare)
Större stadsdelscentrum 26 cykelplatser/1000 m² lokalyta
Kontor (anställda och besökare)
18 cykelplatser/1000 m² lokalyta
Äldrevårdboende, (anställda och besökare) 4 cykelplatser/1000 m2.

Kalmar kommun har beräknat grundtalet för parkeringsplatser för bostäder inom
planområdet till 630, för handel 72 och för vårdändamål till 32. Till detta kommer
polishusets servitut på parkeringsyta om 4160 m², vilket motsvarar mellan 139 och
166 platser. Det totala parkeringsbehovet skulle därmed innebära cirka 900 parkeringsplatser enligt kommunens norm. Exploatören har beräknat behovet av parkeringsplatser till totalt 540 platser, med utgångspunkt i planens byggrätter tillsammans med de möjligheter som parkeringsnormen har för beräkning av flexibla
parkeringstal, exempelvis reduktioner för bilpool med mera. Parkeringsbehovet
och reduktioner kommer att prövas vid bygglovprövningen men det bedöms möjligt att lösa parkeringsfrågan utifrån planförslaget.
Parkeringar ska lösas dels i det nya p-huset men även inom varje kvarter under
byggnaderna. Parkeringsgaragen i de två norra delområdena sammanlänkas via en
tunnel under gatan. Polisstationens parkeringsbehov avses också lösas inom nytt
parkeringsgarage. Vid en framtida utbyggnad av polishuset ska tillkommande parkering lösas inom den egna fastigheten.
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Detaljplanens byggrätter för garage och parkeringshus ska vara dimensionerat för
hela planområdets parkeringsbehov. Cykelparkering ska lösas inom kvartersmark
på attraktiva platser.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelstråken inom planområdet ska bibehållas och till delar utvecklas.
Stråket genom parken ska breddas 1 - 1,5 m.

Röda pilar visar det övergripande cykelnätet. Svart streckad linje markerar planområdet.

Kollektivtrafik
Ett genomförande av planen bedöms inte föranleda några förändringar av kollektivtrafikens linjesträckningar.
In- och utfarter
Inom planområdet föreslås in- och utfartsmöjligheterna regleras på ett antal gatusträckor. I kvarteret Tvättbjörnen, i södra delen av planområdet, får in- och utfart
endast ske mot Galggatan. På en mindre sträcka, i kurvan mot Galggatan, begränsas in- och utfartsmöjligheten för parkeringsgaraget och handelsområdet av trafiksäkerhetsskäl. För de delar av fastigheterna Diamanten och Fasanen som ingår i
planområdet får körbara förbindelser inte förekomma mot Perstorpsvägen respektive Galggatans anslutning till Lorensbergsleden. I övrigt regleras endast in- och
utfarter vid gatukorsningar och gatuhörn.
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Varutransporter
Varutransporter till området för handel, kontor och teknisk anläggning angör via
Arrheniusgatan. Arla kommer även i fortsättningen ta in sina transporter via Daléngatan och Arrheniusgatan.
Räddningsväg
Räddningsväg till bebyggelse inom planområdet ska ske via befintliga och nytillkommande gator. Tillgänglighet för räddningsfordon ska säkerställas inom kvartersmark och på dess innergårdar i samband med bygglov.

Ny service
Planförslaget möjliggör kommersiell och offentlig service inom planområdet. Exempelvis planeras för vårdboende och handelsetablering. Planförslaget medför ett
ökat behov av förskoleplatser, motsvarande 5-6 avdelningar. Då detta kräver stora
friytor för lek kommer bostadsgårdarna inom kvarteren att vara bristfälliga. Därför kommer den största andelen barn att hänvisas till befintliga och/eller utbyggda
lokaler i Oxhagen, alternativt till ny förskolebyggnad på annan plats. Planförslaget
ger dock möjlighet till utbyggnad av någon enstaka avdelning på bottenplan inom
området.
Lek, rekreation och friluftsliv
Utrymme för lek- och fysisk aktivitet ska finnas inom kvartersmark för bostadsändamål. Större grönytor med möjlighet till friluftsliv, lek och parkvistelse finns i
Skälbyområdet, cirka 500 meter norr om planområdet.

Skälby – grönområde, lek

Förskola
E22
LM-skola

Planområde

Gymnasieskola

Giraffenområdet
handel
Sport- och simhall

Service- samt grönområden i närheten till planområdet.
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Offentliga rum
Offentliga rum i planområdet utgörs av gatumark och park (13 300 m2) i östra
delen av planområdet samt de två TORG-ytorna (6 100 m2), varav ett är nytt i
planens östra del inom Flodhästen 5 och ett är det befintliga ”polistorget” i planområdets sydöstra del.

Principskiss för utformning av parkyta
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Förändring av teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät.
Värmesystem
Möjlighet finns att ansluta tillkommande bebyggelse till fjärrvärmenätet.
Befintlig fjärrvärmeledning invid östra kvartersgränsen kommer att bytas ut och
flyttas längre österut, vilket då innebär att kvartersmarken inte berörs av det ledningsområdet.
El- och tele
El- och tele kan anslutas till befintliga leverantörer till fastigheterna. El- och telekommunikationer kan byggas ut i samband med exploateringen. En transformatorstation finns vid gång- och cykelvägen nära Galggatan. Den berörs inte av förändring men säkerställs med användningsbestämmelse i planen. En tillkommande
transformatorstation planeras i nordvästra hörnet av parkerings- och handelskvarteret.
Vid exploatering närmast Arrheniusgatan krävs att befintlig elledning flyttas ut
från kvartersmark till gatumark.
Spontning av Kalmar Energis ledningar behöver göras om kablarna blir frilagda
till följd av schaktning. Skanova önskar behålla sina ledningar i nuvarande lägen.
Dagvatten
Fyra dagvattenutredningar har tagits fram under planarbetets gång för planområdet.7 Dessa betonar vikten av att ta hand om dagvattnet på plats inom planområdet eftersom dagvattennätet inom plan- och närområdet är hårt belastat. Utredningarna visar på olika möjliga åtgärder med infiltration och fördröjning för omhändertagande, samt åtgärder för att minska mängden dagvatten. I utredningen
från 2015 konstateras att någon form av rening av dagvattnet från planområdet är
nödvändig för att inte öka belastningen på vattenförekomsten Kalmarsund. Utredningen fastslår att om biofilter eller liknande anläggs kan reningsbehovet uppfyllas. I den kompletterande dagvattenutredningen från 2017 utreds vilka åtgärder
som krävs inom varje kvarter inom planområdet. (Se bild nedan.) Dagvatten från
trafikerade ytor, som innehåller högre halter av förorenade ämnen, leds till regnbäddar/dagvattenbiofilter. I andra hand ska dagvattnet från vägar ledas till skåldike/utjämningsmagasin. Infiltration av dagvatten, relaterat till markföroreningar,
anses inte kunna försämra underliggande grundvatten då området ska saneras till
halter som inte kan medföra påverkan på dessa.
Huskroppar med källare och underjordiska parkeringshus kommer att kräva
pumpning av dräneringsvatten.

7

Kv Flodhästen PM – Kompletterad dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik, 2017
Föroreningar i dagvatten från RIFA-tomten, PM, Sweco 2015-07-01
Rifa-området, Kv. Flodhästen 4 mfl i Kalmar, Förstudie dagvatten och utformning,
Sweco, 2012-09-14
PM Dagvatten, kv. Flodhästen mm, Kalmar kommun, Vatten och Samhällsteknik, 2005
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Dagvattnet föreslås i planen att i mesta möjliga mån omhändertas genom infiltration i marken och renas lokalt. Därmed begränsas utflödet från området, föroreningar avskiljs, det tillskapas vackra miljöer och grundvattenbildningen främjas.
Det saknas idag ytvattendrag inom området, vilket avses anläggas i parkområdet,
varifrån vattnet kommer att ledas vidare. För att få funktion på avvattningen
kommer det även krävas ledningar under mark. Efter den lokala reningen och
fördröjningen leds det dagvatten som inte infiltreras vidare i kommunens ledningar till Hagbygärdediket, vidare till Törnebybäcken som mynnar i Västra sjön och
till sist i Kalmarsund. (Se vidare i Miljökonsekvensbeskrivningen under kapitlet Dagvatten samt Miljökvalitetsnormer). Total utsläppsmängd har bestämts av kommunen till
30 l/s norrut och 15 l/s söderut för att inte överbelasta dagvattennätet. Kalmar
Vatten ansvarar för detta då det kräver analys/vetskap om nedströms liggande
dagvattennät.
Följande planbestämmelser reglerar hanteringen av dagvatten:
dagvatten – huvudsakligen öppen hantering av dagvatten för fördröjning och
rening ska finnas. (Gäller torg och park)
n1 – Markytan inom egenskapsområdet ska anordnas så att en volym på minst …
kubikmeter blir tillgänglig för dagvattenhantering. Kvartersmark placeras högre än
omgivande gator/torg. (Gäller huvuddelen av fastigheten Flodhästen 5).
n2 – Markytan inom egenskapsområdet ska anordnas så att en volym på minst …
kubikmeter blir tillgänglig för dagvattenhantering. (Gäller områden väster om fastigheten Tvättbjörnen 1).
För kvarteren så finns alltså en volym specificerad som ska finnas tillgänglig för
fördröjning av dagvatten för att undvika översvämningsskador på byggnader och
mark. Om kvarteret delas upp i olika fastigheter kan en gemensamhetsanläggning
för dagvattenhantering bildas eller så får varje fastighet lösa sin egen fördröjningsvolym utifrån proportionell fördelning baserad på fastighetens yta. Markens anordnande vad gäller markavvattning och avledande av dagvatten följs upp i det
tekniska samrådet som en del av det tekniska egenskapskravet att hantera fastighetens dagvatten på ett säkert sätt (se BBR 6:642).
När Rifa-byggnaden fanns var 75 procent av marken inom fastigheten Flodhästen
5 hårdgjord genom byggnader och asfaltsytor. En förbättring förväntas i och med
planförslaget där gröna innergårdar kommer att anläggas.
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Illustration av föreslagen dagvattenhantering inom gator och torg, framtagen av Outside Landskapsarkitekter & Ingenjörer AB.
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Utdrag ur Dagvattenutredning från 2017, framtagen av Vatten och Samhällsteknik. Bilden och texten
beskriver den planerade dagvattenhanteringen inom varje kvarter.
Område A: Utjämning och rening av dagvatten sker inom regnbäddar. Totalt krävs att cirka 650 m2 reserveras för regnbäddar. Möjlighet finns att ersätta delar av regnbäddarna med dagvattenkassetter för att
minska eller tillskapa körbara ytor.
Område B: Utjämning av överskottsvatten föreslås huvudsakligen ledas till och utjämnas inom parken.
En mindre andel omhändertas inom en regnbädd. Det krävs att cirka 120 m 2 reserveras för regnbäddar.
Område C: Inom parken finns goda möjligheter att inrymma större volymer dagvatten. Totalt krävs att
cirka 620 m3 kan utjämnas inom område C.
Område D: Överskottsvatten föreslås avvattnas till fullo inom område C.
Område E: Merparten av överskottsvattnet leds till område C. Frekventa regn tas dock omhand i regnbäddar. Dessa behöver kunna rena och utjämna cirka 70 m 3.
Område F: Överskottsvatten avleds till en ny dagvattendamm placerad i västra delen av delområdet.
Denna behöver en yta om cirka 330 m2 för att kunna utjämna cirka 162 m3.
Område G: Utjämning av dagvatten avses ske inom regnbäddar. Totalt krävs att cirka 100 m2 reserveras
för regnbäddar. Kraftigare regn utjämnas i ny dagvattendamm sydväst om tilltänkta byggnader/parkering.

Översvämning till följd av stigande havsnivåer är inte ett problem för aktuellt område. Däremot kan området påverkas av förväntade tillfälliga översvämningar till
följd av korta skyfall som kan komma mer frekvent i framtiden. Vid skyfall klarar
inte kommunens dagvattenledningar att ta hand om mer dagvatten. Därför är det
viktigt att området höjdsätts så att inga instängda områden skapas. Från de östra
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delarna av planområdet får översvämmande ytvatten ledas mot parkstråket där
vattnet kan fördröjas.
Avfallshantering
Närmaste befintliga återvinningsstation finns inom kvarteret Giraffen söder om
planområdet och Erik Dahlbergs väg. På de blivande fastigheterna ska utrymme
för sophantering finnas. Avfallshanteringen bör anpassas så att sopbilar inte behöver köra in på mindre gator och torgmiljöer inom kvartersmarken. Kommunen
verkar numera för att sopkärl ska vara nedgrävda med miljöstationer som i första
hand placeras ut mot allmänna större gator där så är möjligt. Återvändsgator undviks för att transporter inte ska behöva vända inom området.

Behov av åtgärd mot störning och risk
Buller
Planområdet är bullerutsatt då bostäder kommer att placeras nära Arlas industriverksamhet och större hårt trafikerade vägar. Inom området planeras verksamheter som i sin tur också alstrar buller i form av fläktar, transporter och dylikt. En
kompletterande bullerutredning har tagits fram parallellt med planarbetet som
visar vilka åtgärder som krävs för att klara bullerkraven.

Buller från Arla
Fastigheten väster om planområdet ska fortsatt kunna användas för industriell
verksamhet. Ett åtgärdspaket ska genomföras för att medge föreslagen markanvändning inom planområdet utan begränsningar. Eftersom Arlas verksamhet
bedrivs dygnet runt gäller ett riktvärde för externt industribuller på 40 dB(A) nattetid. Externbullerutredningarna8 visar att det för stora delar av området, särskilt
med högre bebyggelse, är svårt att uppfylla riktvärdet utan åtgärder på Arlas verksamhet, som avskärmning och inbyggnad av bullerkällor eller andra åtgärder som
minskar bullret från verksamhetens processer. En bullerbestämmelse sätts därför
för bostäderna och ett avtal med vilka åtgärder som ska genomföras och hur
kostnaden för dessa ska fördelas måste finnas innan detaljplanen kan antas. I
Arlas tillstånd ingår villkor om hur mycket buller som de omgivande bostäderna
får utsättas för.
Externbullerutredningarna visar att det är i den sydvästra delen av det nordvästra
kvarteret som industribullret överskrider riktvärdena om inte ljudkällorna åtgärdas. Om vårdboendet placeras i det bullerutsatta hörnet, i en L-form likt referensbilden, kan de nattkänsliga utrymmena placeras in mot gården, medan lokaler
för dagvistelse vänds mot bullerkällan. Om bullerkällorna åtgärdas kan även
andra utformningar bli aktuella.

8

Externbullerutredning, Soundcon, 2017-05-04, Kv Flodhästen, Kalmar, Bullerutredning,
Soundcon, 2017-03-06 samt Kv Flodhästen, Kalmar, Externbuller från Arla Foods AB,
Soundcon, 2009-11-03
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Referensbild hur vårdboende kan utformas för att klara bullerkrav, nattkänsliga utrymmen placera in mot gården och daglokaler vänds mot bullerkällan

Exempel på åtgärder som hanterar industribuller genom planbestämmelse i detaljplanen är:


Riktvärden för industribuller ska klaras enligt följande. Gäller frifältsvärden utomhus vid bostäder fasad. Bostäder, rekreationsytor, utbildningslokaler och vårdbyggnader kan accepteras i lägen med en ljudnivå upp till
45 dB(A) ekvivalent ljudnivå nattetid (kl 22-07). Vid 45-50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kl 22-07 ska ljuddämpad sida finnas med högst 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå kl 22-07. Vid mer än 50 dB(A) ska inte bostäder byggas.
Däremot tillåts en ljudnivå på maximalt 55 dB(A) vid fasad vid arbetslokaler. De bostäder som erhåller ljudnivåer i intervallet 45-50 dB(A) under
natten ska ha tillgång till ljuddämpad sida och vara bulleranpassad.
Ljudnivån på den ljuddämpare sidan ska inte under natten överskrida 40
dB(A).

Trafikbuller
För trafikbuller leder de mer trafikerade gatorna, som omger planområdet, till att
riktvärdena utomhus överskrids (mot Perstorpsvägen), vilket får hanteras med
anpassade planlösningar för bostäderna. En bebyggelsestruktur med relativt
slutna kvarter är i detta perspektiv fördelaktigt och ger framförallt en god ljudmiljö på innergårdar. Särskilt hörnlägen måste studeras i syfte att uppnå acceptabla boendelösningar. Nuvarande västra delen av Galggatan bedöms få en kraftig sänkning av trafikmängderna inom planområdet i och med byggandet av en ny
länk till Lorensbergsleden. Den östra delen av Galggatan får en motsvarande
höjning av trafikmängderna, och den nya länken mellan Galggatan och Lorensbergsleden kommer att påverka fastigheten Fasanen 1 öster om planområdet. En
del lägenheter på fastigheten Fasanen 1 kan behöva åtgärdas med fönsterbyten
och översyn av luftintag med mera, i och med planens genomförande. Se vidare i
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miljökonsekvensbeskrivningen. Trafikbullerförordning 2015:216 (för planärenden
påbörjade efter 2 januari 2015) gäller, upplysning om detta är bifogad plankartan.
Exempel på åtgärder som hanterar trafikbuller genom planbestämmelse i detaljplanen är:


p1 – byggnad ska vara placerad med långsida mot Galggatan respektive
Perstorpsvägen så att en bullerdämpad sida uppnås.



f3 – I byggnad vid Perstorpsvägen ska minst hälften av bostadsrummen i
varje lägenhet placeras mot en ljuddämpad sida.

Åtgärder av risker på grund av närheten till Arla
För att minska risken från Arlas kemikaliehantering har åtgärder utförts under
2016 för att minska risken med farliga gasutsläpp. De genomförda åtgärderna har
analyserats i en riskanalys9, i vilken det konstateras att riskerna nu är mycket låga.
Det finns ett kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget för
mandatperioden 2007 - 2010 i kommunfullmäktige 2008-06-16, som anger ansvarsfördelning och mål för det förebyggande arbetet. Utöver de bilder som analysmetoderna ger anges att det är viktigt att belysa ett ”worst case scenario”. Kylsystemet på Arla har bytts ut mot mindre enheter, vilket gör att ett ”worst case
scenario” får mycket mindre omfattande konsekvenser. Dessa frågor är djupare
belysta i miljökonsekvensbeskrivningen.
Exempel på åtgärder som hanterar risker på grund av närheten till Arla genom
planbestämmelse i detaljplanen är:


b1 – Inom 150 meter från fastigheten Flodhästen 3 ska ventilationsintag
placeras i riktning bort från fastigheten och nödutrymning vara möjlig i
riktning bort från fastigheten.

Information ska ges till Arla så att de kan arbeta in risker i sitt systematiska
brandskyddsarbete samt att ett skyddsavstånd på 50 m krävs mellan cistern för 15
m3 etanol och byggnad för allmänhet.
Markföroreningar
Det har gjorts miljötekniska markundersökningar i området 2017-07-31 av Areco10
samt 2004-04-05 och 2005-05-27 av WSP Sverige AB, dessutom har delar av befintliga byggnader undersökts. Inom området har bly påträffats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig markanvändning.
Dessa halter återfinns till största delen ytligt, cirka 0-1 meter. Det har också påträffats föroreningshalter av PAH-H och koppar, dessa föroreningar har påträffats i
jordlager från 0-1,5 meter i den södra delen av fastigheten Flodhästen 5. I den östra
delen av planområdet där det är grönområde idag, på del av fastigheten Oxhagen
2:1, har bly också påträffats ytligt i halter över KM.
Vid byggnation inom planområdet finns det ett efterbehandlingsbehov av marken
för att denna ska vara lämplig för sitt ändamål. Inom detaljplanen, där det plane-

9

Riskanalys Arla Foods, Kalmar kommun, upprättad 2012-02-29 av Brand & Riskanalys AB
och reviderad 2017-01-20 och kompletterad 2017—02-20 av Process Safety Group Sweden
AB
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ras för bostäder, kommer marken att saneras till känslig markanvändning. För
området i öster, som i plankartan benämns ”PARK, dagvatten g/c stråk”, kommer marken att saneras till framtagna platsspecifika riktvärden för bly och för
övriga ämnen till känslig markanvändning. Det framtagna platsspecifika riktvärdet
för bly motsvarar 200 mg/kg TS i parkområdet i Oxhagen. Detta kan jämföras
med det generella riktvärdet för KM på 50 mg/kg TS och för MKM som är 400
mg/kg TS. Där det planeras för parkering och centrumändamål samt kontor och
vård kommer marken att saneras till mindre känslig markanvändning.
Någon åtgärd för grundvatten inom fastigheten bedöms i den miljötekniska utredningen från 2017 inte vara miljömässigt eller ekonomiskt motiverat på grund av de
relativt låga föroreningshalterna. Sanering ska föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten.
Exempel på åtgärder som hanterar markföroreningar genom planbestämmelse i
detaljplanen är:


a1 – Startbesked/lov får inte ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts.

Beskrivning av planbestämmelser
Allmän platsmark
 GATA1 – Huvudgata för trafik mellan områden som är en del av det övergripande trafiknätet. Huvudgatan är avsedd för alla trafikslag och har en högre
framkomlighet för biltrafiken än lokalgatorna. En ny länk mellan Galggatan
och Erik Dahlbergs väg tillskapas.


GATA2 – Gata för lokaltrafik. Del av Galggatan tonas ned. Gatorna inom
bostadskvarteret på fastigheten Flodhästen 5 utformas som lokalgator där
framkomligheten inte är prioriterad.



PARK – Grönstråk med ängskaraktär med mindre träddungar och öppen
naturliknande dagvattenhantering. Ytan används främst som kvalitet för det
övergripande gång- och cykelstråk som sträcker sig genom parken.



TORG – Torgområde i form av öppen plats i det offentliga rummet avsedd
för vistelse, angöring till intilliggande bebyggelse och i huvudsaken öppen
dagvattenhantering med fördröjning.

Kvartersmark
 Nordvästra kvarteret – (B, C2, D) I huvudsak planeras bostäder inom kvarteret samt vårdboende i den sydvästra delen. Det finns även möjlighet till centrumverksamhet i form av kontor, kultur, idrott, restaurang och samlingslokal.
Bebyggelsen placeras fördelaktigt längs med gatorna för att skapa en skyddad
innegård. Bebyggelsen kan vara lägre längs med Perstorpsvägen för att sedan
successivt öka längre söderut i kvarteret. Mot Perstorpsvägen ska utformningen av fasader utföras med variation i fasad och i antal våningar.


Nordöstra kvarteret – (B, C3, D, S1) I huvudsak planeras bostäder inom kvarteret med möjlighet till centrumändamål i bottenvåning mot gata och torg i
form av handel, kontor, kultur, idrott, restaurang, service och samlingslokal.
Det finns även möjlighet till vårdboende och i de nedersta två våningarna förskola. Bebyggelsen placeras fördelaktigt längsmed gatorna för att skapa en
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skyddad innegård. Bebyggelsen kan vara lägre längs med Perstorpsvägen och
Galggatan för att sedan successivt öka centralt i kvarteret. Mot Perstorpsvägen, Galggatan och parken ska utformningen av fasader utföras med en variation i fasad och antal våningar. Kvarteren öppnar sig mot parken i öster så att
siktlinjer och kontakt skapas med parken.


Sydöstra kvarteret – (B, C3, D, S1) I huvudsak planeras bostäder inom kvarteret. Det finns även i bottenvåning mot gata möjlighet till centrumverksamhet i
bottenvåning mot gata och torg i form av kontor, kultur, idrott, restaurang
och samlingslokal. Vårdboende möjliggörs också i kvarteret och i de nedersta
två våningarna förskola. Bebyggelsen placeras fördelaktigt längsmed gatorna
för att skapa en skyddad innegård. Bebyggelsen kan vara lägre längs med Perstorpsvägen och Galggatan för att sedan successivt öka centralt i kvarteret.
Mot Perstorpsvägen, Galggatan och parken ska utformningen av fasader utföras med en variation i fasad och antal våningar. Kvarteren öppnar sig mot
parken i öster så att siktlinjer och kontakt skapas med parken.



Östra delen av sydvästra kvarteret – (B, C1) Bostäder och möjlighet till centrumändamål i bottenvåning i form av handel, kontor, kultur, idrott, restaurang
och samlingslokal. Infart till parkering ska ske från nuvarande Galggatan och
inlastning via GATA2 norr om kvarteret. Byggrätten omfattar cirka 4 800
kvadratmeter byggnadsyta med bland annat ett punkthus på cirka 44 meter13.



Västra delen av sydvästra kvarteret – (P, C4) Parkering med möjlig centrumverksamhet i bottenvåning. Ytan ger möjlighet att etablera en besöksparkering
för handelsverksamheten, samt tillskapa ett parkeringshus för både handelsverksamheten samt de närliggande kvarterens parkeringsbehov. Infart till parkering ska ske från nuvarande Galggatan och inlastning via via GATA2 norr
om kvarteret. Byggrätten på 18 meters totalhöjd medger ett hus på upp till
6 våningar. Byggnaden kan också fungera som en skärm mot Arlas verksamhet.



Södra kvarteret – (K, D) Kontor och vård. Syftet med ändringen av planbestämmelsen är att möjliggöra etablering av häkte eller fängelse i anslutning till
det befintliga polishuset. Även andra verksamheter är möjligt om det inte står i
konflikt med häktets säkerhetskrav, eller om häktet inte byggs här. Byggrätten
omfattar 15 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta med en högsta totalhöjd på
20 meter. Därutöver är det möjligt med ny byggnation delvis ovanpå polishuset.



E - Tekniska anläggningar. Två områden avsedda för transformatorstationer
för matning av el till planområdet. E-området i väster kan eventuellt integreras
i parkeringsgaraget.

13

Syftet med att redovisa plushöjd över nollplanet i plankartan för den högsta byggnaden inom
planområdet är för att byggnader inte får inkräkta på hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats,
vars gräns går vid +50,3 meter på den aktuella platsen. Med nollplan menas havets medelvattenstånd i höjdsystemet RH 2000.
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Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Etapputbyggnad
Utbyggnaden är tänkt att börja i norra delen av planområdet med vårdboende,
bostäder och handelslokaler. Galggatan ges en utformning av lokalgata när den
nya anslutningen till Lorensbergsleden färdigställs. Parken längs gamla banvallen
bör också upprustas i denna första etapp med tanke på dess betydelse för områdets attraktivitet och dagvattenhantering. Gator och torg inom nuvarande fastigheten Flodhästen 5 byggs ut i tidigt skede för att ansluta området till Galggatan,
Arrheniusgatan och Perstorpsvägen. Viss nivåsättning och ledningsdragning behöver också göras i ett tidigt skede.

Bilden visar byggherrens planerade utbyggnadsordning inom fastigheten Flodhästen 5.
Bild från Atrio Arkitekter AB.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär
att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
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Exploateringsavtal
Exploateringsavtal måste finnas innan planens antagande, som reglerar markfrågor, iordningsställande av allmän platsmark (inklusive marksanering), ledningsflytt,
kostnadsfördelning och eventuellt tidsplan för åtgärder nödvändiga för planens
genomförande.
Exploateringsavtal mellan kommunen och PPE Fastigheter i Kalmar AB
(ägare till Flodhästen 5)
Exploateringsavtal för Flodhästen 5 undertecknades av PPE Fastigheter i Kalmar
AB 180123 och går upp för godkännande parallellt med att detaljplanen går upp
för antagande. Exploateringsavtalet reglerar kostnads- och ansvarsfördelning för
plankostnader, marköverlåtelser och fastighetsbildning, villkor för exploatering på
kvartersmark, villkor för utbyggnad och övertagande av allmän platsmark, villkor
för allmänna ledningar, ersättningar parterna emellan samt villkor för skyddsåtgärder mm.
Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ansvara för ansökan om fastighetsbildning för de marköverlåtelser som ska göras. Markområden som ska överlåtas parterna emellan ska fastighetsregleras utan ersättning. Parterna är överens om att
dagvattenservitutet berörande Flodhästen 5 och Oxhagen 2:1 ska upphöra. Förrättningskostnaderna ska bekostas av PPE Fastigheter i Kalmar AB. PPE Fastigheter i Kalmar AB ansvarar för och bekostar avhjälpandet av markföroreningar
för de områden som ska överlåtas till kommunen.
Vidare bekostar och ansluter PPE Fastigheter i Kalmar AB exploateringsområdet
mot allmän platsmark samt bekostar och utför nya lokalgator och torg inklusive
dagvattenhantering inom kvartersmark på Flodhästen 5. PPE Fastigheter i Kalmar
AB ska utföra parkåtgärder i parken mellan gång- och cykelvägen öster om Flodhästen 5 och kvarteret Stadsträdgården. Kostnaderna fördelas enligt exploateringsavtal. I samma park ska kommunen respektive Kalmar Vatten AB utföra och
bekosta en breddning av gång- och cykelvägen och bygga en dagvattenanläggning.
Kalmar kommun bekostar och utför en ny fyrvägskorsning vid Erik Dahlbergs
väg, Lorensbergsleden och ny sträckning av Galggatan.
PPE Fastigheter i Kalmar AB bekostar nödvändiga ledningsflyttar förutom fjärrvärmeledningen längs gång- och cykelvägen vilken ska bekostas av Kalmar Energi
AB. Anslutningsavgifter som föranleds av de nya byggrätterna ska bekostas av
PPE Fastigheter i Kalmar AB.
Övriga avtal eller överenskommelser
Avtal om utförande och ersättning mellan Arla Foods AB (ägare till Flodhästen 3) och PPE Fastigheter i Kalmar AB (ägare till Flodhästen 5)
Avtal mellan parterna tecknades 2016-02-29 och reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för de skyddsåtgärder avseende hantering av ammoniak och salpetersyra samt bullerdämpande åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.
Avtal inför fastighetsreglering mellan kommunen och Glebes Fastigheter AB
(ägare till Fasanen 1)
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering är färdigförhandlad och
tecknas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.

44

Överenskommelse om parkering
Det underlättar genomförandet av planen om en överenskommelse tecknas inom
ramen för en lantmäteriförrättning om gemensamhetsanläggning för parkering
mellan Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5 som reglerar servitutets ändring och
kostnadsfördelning för ny gemensamhetsanläggning.
Överenskommelse om dagvatten
Ett servitut finns för dagvattenhantering, där tre fastigheter berörs, Flodhästen 5,
Tvättbjörnen 1 och Oxhagen 2:1. Servitutet ska antingen förändras i sin utsträckning utifrån nya kvartersgränser eller ersättas av kommunal dagvattenhantering på
allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive område
är ungefärligt angivna enligt grafisk tolkning av kartan.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av
gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Fastighetsbildning
Mark för allmän plats enligt detaljplanen har kommunen både rättighet och skyldighet att lösa in, eftersom kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Detta genomförs enklast genom att marken överförs genom fastighetsreglering i en lantmäteriförrättning. I första hand tas besluten om fastighetsreglering med stöd av överenskommelser mellan kommunen och berörda markägare. I
överenskommelserna regleras även vilken ersättning som kommunen ska betala
till fastighetsägarna, när det är aktuellt. Finns det ingen överenskommelse, beslutar
lantmäterimyndigheten om marköverföring och ersättningar enligt lagregler och
praxis.
Fastighet
Fasanen 1

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Till Oxhagen 2:1 ska område 12 (ca 503 m2 ) överföras från
Fasanen 1.

Flodhästen 3

Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 13 (ca 29
m2 ) överföras från Flodhästen 3.

Flodhästen 5

Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 11 (ca 6253
m2 ) överföras från Flodhästen 5. Inom område 14 ska därefter
ett 3D-fastighetsutrymme bildas för en garageförbindelse (biltunnel) till fastigheterna inom figur 1 och 2.
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Flodhästen 5 kan genom avstyckning indelas i fyra eller fler
fastigheter (område 1, område 2, område 3+4, område 5). Till
fastigheten inom område 2 ska även område 10 (ca 50 m2 )
överföras från Oxhagen 2:1. Till fastigheten inom område 3+4
ska även område 7 (ca 289 m2 ) överföras från Oxhagen 2:1.
Ifall fastigheterna inom varje kvarter ska indelas i ytterligare fler
fastigheter, kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas för
tillfartsväg, gård, ledningar mm.
En förbindelse under vägområdet inom område 14 (biltunnel)
behöver också inrättas som gemensamhetsanläggning.
För Tvättbjörnen 1 gäller servitut för parkering (0880K08/56.1) på Flodhästen 5 inom en del av område 5. Senast när
område 5 ska bebyggas måste servitutet upphävas och ersättas
med delaktighet i en ny gemensamhetsanläggning för parkering
för att Tvättbjörnen 1 ska vara fortsatt lämplig för sitt ändamål.
Avsikten är att en gemensamhetsanläggning för parkeringsanläggning ska bildas inom det område 3+7 för fastigheterna
inom planområdet, se ytterligare under ”Gemensamhetsanläggningar och rättigheter”.
Område 9 kan avstyckas som en egen fastighet för teknisk anläggning eller upplåtas med ledningsrätt.
För allmänna befintliga ledningar inom u-område ska ledningsrätt bildas på Flodhästen 5 eller fastigheter som avstyckas från
denna fastighet. Detta gäller dels ledningar på kvartersmark
längs Perstorpsvägen, dels elledningar längs Galggatan.
Angående ändring eller upphävande av servitut för dagvattenhantering för Flodhästen 5 och Tvättbjörnen 1 på Oxhagen 2:1
(0880K-08/56.2), se nedan under ”Gemensamhetsanläggningar
och rättigheter”.

Oxhagen 2:1

Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 11 (ca 6253
m2 ) överföras från Flodhästen 5. Inom område 14 ska därefter
ett 3D-fastighetsutrymme bildas för en garageförbindelse (biltunnel) mellan fastigheterna inom figur 1 och 2.
Till Oxhagen 2:1 ska område 12 (ca 503 m2 ) överföras från
Fasanen 1.
Till kommunens fastighet Oxhagen 2:1 ska område 13 (ca 29
m2 ) överföras från Flodhästen 3.
Från Oxhagen 2:1 ska områdena 7 (ca 289 m2 ) och 10 (ca 50
m2 ) överföras till Flodhästen 5 eller fastigheter som avstyckas
från denna fastighet.
Från Oxhagen 2:1 kan område 6 avstyckas till en ny fastighet.
Alternativt kan området överföras genom fastighetsreglering till
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Tvättbjörnen 1.
Område 8 kan avstyckas som en egen fastighet för teknisk anläggning eller upplåtas med ledningsrätt.
På Tvättbjörnen 1 gäller servitut för gångväg (0880K-08/56.3)
till förmån för kommunens fastighet Oxhagen 2:1. Detta servitut behöver ändras för att anpassas till det område som betecknas med ”x” i planen.
Angående ändring eller upphävande av servitut för dagvattenhantering för Flodhästen 5 och Tvättbjörnen 1 på Oxhagen 2:1
(0880K-08/56.2), se nedan under ”Gemensamhetsanläggningar
och rättigheter”.

Tvättbjörnen 1 För Tvättbjörnen 1 gäller servitut för parkering (0880K-

08/56.1) på Flodhästen 5 inom en del av område 5. Senast när
område 5 ska bebyggas måste servitutet upphävas och ersättas
med delaktighet i en ny gemensamhetsanläggning för parkering
för att Tvättbjörnen 1 ska vara fortsatt lämplig för sitt ändamål.
Avsikten är att en gemensamhetsanläggning för parkeringsanläggning ska bildas inom det område 3+7 för fastigheterna
inom planområdet, se ytterligare under ”Gemensamhetsanläggningar och rättigheter”.
På Tvättbjörnen 1 gäller servitut för gångväg (0880K-08/56.3)
till förmån för kommunens fastighet Oxhagen 2:1. Detta servitut behöver ändras för att anpassas till det område som betecknas med ”x” i planen.
Angående ändring eller upphävande av servitut för dagvattenhantering för Flodhästen 5 och Tvättbjörnen 1 på Oxhagen 2:1
(0880K-08/56.2), se nedan under ”Gemensamhetsanläggningar
och rättigheter”.
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Karta som tillsammans med tabellen ovan visar de fastighetsrättsliga förändringarna som planen
medför för berörda fastigheter.

Gemensamhetsanläggning och rättigheter
Om flera fastigheter bildas inom respektive kvarter ska gemensamhetsanläggningar inrättas för de anläggningar som behöver vara gemensamma för fastigheterna
inom kvarteret. Exempelvis kan detta gälla garage, gårdar, gemensamma ledningar
och anläggningar för sophantering och dagvatten med mera.
För parkeringsanläggning inom område 3 och 7 behöver en gemensamhetsanläggning bildas för att tillgodose parkeringsbehovet för fastigheterna inom planområdet. Gemensamhetsanläggningen ska inrättas i samband med avstyckningarna från
Flodhästen 5 görs, och avses vara gemensam för Tvättbjörnen 1 och alla eller en
del av fastigheterna som bildas av Flodhästen 5. Beslut om upphävande av nuvarande servitut för parkering (0880K-08/56.1) och inrättande av gemensamhetsanläggning grundas i första hand på överenskommelse mellan fastighetsägarna till
Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5 inom ramen för en lantmäteriförrättning. Det
underlättar genomförandet av planen om den överenskommelsen kan träffas innan planen antas. Exploatören har redovisat avsikten att nuvarande Flodhästen 5
ska bebyggas och överlåtas i etapper. En lösning för parkeringsfrågan måste därför finnas i ett tidigt skede. Avsikten är att det nordöstra kvarteret (område 2) ska
bebyggas först, och att parkeringsbehovet för dessa bostäder ska kunna täckas
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med parkeringsgarage inom område 2. Ifall område 2 ska indelas i flera fastigheter,
behöver en gemensamhetsanläggning bildas för detta garage. När det nordvästra
kvarteret, område 1, därefter ska bebyggas, är avsikten att en del av parkeringsbehovet ska tillgodoses i parkeringsdäck inom område 3 och 7. Innan bygglov kan
lämnas och byggnationen påbörjas, behöver därför en gemensamhetsanläggning
bildas för parkeringsanläggningen. Genom att gemensamhetsanläggningen bildas i
detta skede, säkerställs tillgången till parkering för de deltagande fastigheter som
ska bebyggas. I gemensamhetsanläggningen behöver med dessa förutsättningar
fastigheterna inom områdena 1, 3, 4 och 5 delta, liksom fastigheten Tvättbjörnen
1. För Tvättbjörnen 1 ersätts därigenom de parkeringsplatser som försvinner genom upphävande av parkeringsservitut inom område 5 med tillgång till parkeringsplatser i gemensamhetsanläggningen. Därigenom skapas förutsättningar att
bebygga även område 5. I samband med lantmäteriförrättningen bör en samfällighetsförening bildas som ansvarar för byggande och drift av gemensamhetsanläggningen.
En förbindelse under vägområdet inom område 14 (biltunnel) behöver också inrättas som gemensamhetsanläggning.
Ett servitut för dagvattenhantering (0880K-08/56.2) till förmån för Tvättbjörnen
1 och Flodhästen 5 gäller inom tidigare parkmark på Oxhagen 2:1. När område 6
ska bebyggas måste servitutet ändras eller upphävas. Dagvattenhanteringen för
kvarteret Tvättbjörnen ska ske på kvartersmark. Flodhästen 5:s behov av dagvattenhantering ska enligt planbeskrivningen ske delvis på allmän platsmark och delvis på kvartersmark. Beslut om ändring eller upphävande av servitutet för dagvattenhantering grundas i första hand på en överenskommelse mellan kommunen
(ägare till Oxhagen 2:1) och fastighetsägarna till Tvättbjörnen 1 och Flodhästen 5
inom ramen för en lantmäteriförrättning. Det underlättar genomförandet av planen om överenskommelsen kan träffas innan planen antas.
På Tvättbjörnen 1 gäller servitut för gångväg (0880K-08/56.3) till förmån för
kommunens fastighet Oxhagen 2:1. Detta servitut behöver ändras för att anpassas
till det område som betecknas med ”x” i planen.
För allmänna befintliga ledningar inom u-område ska ledningsrätt bildas på Flodhästen 5 eller fastigheter som avstyckas från denna fastighet. Detta gäller ledningar
på kvartersmark, dels ledningar längs Perstorpsvägen och dels elledningar längs
Galggatan. Områdena 8 och 9 för teknisk anläggning kan avstyckas som egna fastigheter eller upplåtas med ledningsrätt.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för
att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan sådana bestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan även under genomförandetiden.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
En pågående kompletterande bullerutredning ska påvisa om eventuella industribulleråtgärder krävs på Arlas fastighet väster om planområdet. Mer information
kring detta kommer att finnas till granskningsskedet av detaljplanen.
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Tekniska anläggningar
Dagvattenhantering sker på allmän platsmark, samt inom kvartersmark. Kalmar
Vatten ansvarar för ledningsanslutningar till kvartersgräns, medan vägdränering, i
den mån det inte kan samordnas med dagvattenledningar, sköts av väghållaren.
En elledning utmed Arrheniusgatan, intill kvartersmarken på fastigheten Flodhästen 5, avses flyttas. Flytten ska bekostas av fastighetsägaren till Flodhästen 5.
Fjärrvärmeledning utmed parkstråket, som löper intill gräns för kvartersmark,
avses flyttas av Kalmar energi. Flytten bekostas av ledningsägaren.
En ny nätstation behövs för exploateringen, vilken ska förläggas inom kvartersmark med användning E i den västra delen av planområdet.
Vid byggnation i kvartersgräns mot Galggatan eller Perstorpsvägen krävs spontning eller motsvarande grundstabiliserande åtgärd vid byggande av källarvåning,
för att skydda allmänna ledningar i gatan.
Vid byggande av ny gata mellan Lorensbergsleden och Galggatan vid korsning
med Erik Dahlbergs väg bör man försöka flytta beståndet av Bornholmsbjörnbär
till närbelägen plats, förslagsvis angränsande parkyta.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för planens genomförande regleras genom avtal.
Kostnader
Fördelning av kostnader för de risk- och störningsreducerande åtgärder på Flodhästen 3 (Arla Foods AB) bestäms i avtal mellan exploatörer och verksamhetsutövare.
Intäkter för kommunen
Kommunen får intäkter för markförsäljning av framtida byggrätt inom del av nuvarande Oxhagen 2:1.
Anslutningsavgifter för VA-, el-och fjärrvärme ger intäkter för kommunens bolag.
Intäkter för exploatören
Exploatören får intäkter för markförsäljning av framtida byggrätt inom nuvarande
Flodhästen 5.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om ”detaljplanen
medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som
innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark
och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en
samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan
på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser”.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats
enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter utreds fördjupat i separat handling.
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Detaljplanen för Flodhästen 5 med flera fastigheter i Oxhagen, innebär att industritomten där Evox Rifa AB tidigare hade sin verksamhet, omvandlas till ett område för framförallt bostäder, men också möjlighet till bland annat matvarubutik,
kontor, häkte och skola. Valet av plats är komplicerat på grund av närheten till
Arla Foods AB.
Arlas kemikaliehantering har inneburit att åtgärder för att minska risken med farliga gasutsläpp har utförts av fastighetsägaren till Flodhästen 5 inne på Arlas fastighet. En riskanalys finns som konstaterar att riskerna nu är mycket låga.
Bullerskyddsåtgärder måste göras på fastigheten Flodhästen 3 för att riktvärden
för industribuller utomhus vid bostäder ska klaras.
Med hänsyn till att en ny väg föreslås mellan Erik Dahlbergs väg och Galggatan,
krävs åtgärder för befintliga bostäder inom kvarteret Fasanen vad gäller vägtrafikbuller.
Större delen av exploateringsområdet har markföroreningar som överskrider riktvärden för känslig markanvändning och sanering måste göras innan bostäder kan
byggas.
Planförslaget möjliggör lokalt omhändertagande av dagvatten inklusive rening
med hänsyn till påverkan på Kalmarsund.
För att förebygga en negativ miljöpåverkan har olika utredningar gjorts och planbestämmelser finns som handlar om risker, buller och markföroreningar.
Detaljplanen bedöms inte orsaka betydande miljöpåverkan om vidtagna åtgärder
upprätthålls och om föreslagna åtgärder vidtas.
Sociala konsekvenser
Planförslaget ger förutsättningar för flera olika markanvändningar. Inom området
kan det komma att uppföras bebyggelse för boende, arbetsplatser, offentlig och
kommersiell service i många olika former. Området har stora förutsättningar för
att bli en självständig fungerande enhet som samtidigt kan fungera som ett komplement till närliggande områden i stadsdelen.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglovprövning eller anmälan enligt PBL, eftersom
plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.

Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut
Riksintressen
Planområdet är beläget inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats, som i sig är
av riksintresse. Planförslaget kommer inte att inskränka på hindersfriytan, utan
byggnader regleras i höjd för att klara kravet. Flyghinderanalys är gjord för planförslaget.
Inga kända fornminnen eller byggnadsminnen finns inom planområdet.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt i
Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
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direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.
Utomhusluft
Beräkningar visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid klaras
för planområdet när det är utbyggt vad gäller påverkan från Erik Dahlbergs väg.
Mätningar centralt i Kalmar har inte heller visat att miljökvalitetsnormerna överskrids. Årsmedelhalten för partiklar från Erik Dahlbergs väg beräknas öka med
cirka 1,4 µg/m3 för 2030 jämfört med 2010. För kvävedioxid beräknas årsmedelhalten öka med 1,3 µg/m3.
Föroreningsutsläppet vid daglig drift vid Arla Foods bedöms inte ge upphov till
omgivningshalter som medför risk för hälsoeffekter inom exempelvis kvarteret
Flodhästen, se miljökonsekvensbeskrivningen.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla
vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Planområdet berör vattenförekomsten N v s Kalmarsunds kustvatten
(SE-563100-161500). Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens
sandstensformation (SE 628995-153160).
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte motverka ett uppfyllande av miljökvalitetsnormerna under förutsättning att omhändertagande av dagvatten sker
enligt kommunens mål och principer, enligt föreslagna åtgärder i dagvattenutredning, daterad 2012-09-14, samt enligt planbestämmelser i aktuellt planförslag. Se
vidare under Kommunala program, och under Dagvatten.
N v s Kalmarsunds kustvatten
I den senaste statusklassningen (år 2016-2021) för nvs Kalmarsunds kustvatten
och Östersjön konstateras att det fortfarande råder måttlig ekologisk vattenstatus,
främst på grund av övergödning, och att åtgärder krävs för att uppnå miljökvalitetsnorm god ekologisk status till år 2021 och absolut senast till 2021.
Kalmarkustens sandstensformation
Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god kemisk status.

Översiktsplaner
Översiktsplan Kalmar kommun
Enligt översiktsplan för Kalmar kommun, antagen 2013-06-17, ingår planområdet
i delområdet ”Innerstaden -Stadskärna”. ”Hela Innerstaden är lämplig för förtätning, framförallt stadskärnan med verksamheter och service i bottenvåningarna”. I
gällande översiktsplan fastställs även följande under Ställningstagande.
• Planera för ett hållbart perspektiv där det råder en balans mellan hyresrätter,
bostadsrätter och eget ägande. Planera med framförhållning för att undvika att
bostadsbrist uppstår.
• Planera för fler mindre bostäder.
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• Planera tät och blandad bebyggelse och innehåll (bostäder, arbetsplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter) i stadskärnan, stadsdelscentrum, längs
Diagonalen (Norra vägen) och i Gamla industriområdet (K2) för att hushålla
med marken och stärka underlaget för kollektivtrafik.
• Utveckla och stärk befintliga stadsdelscentrum med tätare bebyggelse, mötesplatser, arbetsplatser och service.
• Hitta kombinationsmöjligheter mellan handel och annat utbud i syfte att erbjuda bredare möjligheter till aktiviteter och upplevelser.
Bedömningen är att detaljplanens förslag ligger i linje med översiktsplanen.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg
till översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 25 januari
2016. I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:






dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.
dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt
värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.
dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från estetisk,
biologisk och säkerhetssynpunkt.
föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.
dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minimeras,
både vad gäller föroreningar och flöden.

Kommunala program och beslut i övrigt
Detaljhandelsstrategi
I Detaljhandelsstrategin för Kalmar kommun, antagen av kommunfullmäktige
2007-03-26 ingår en utveckling av kvarteret Flodhästen tillsammans med Giraffen
i det stråk som handeln bör koncentreras till, i ett stråk från Kvarnholmen via
Giraffen och kvarteret Bilen till Tyska vägen. Inriktningen är i huvudsak volymhandel med profil på dagligvaror.
Grönstrukturplan
I Kalmars grönstrukturplan14 är den gamla banvallen utpekad som ett övergripande grönstråk från norra Kalmar förbi Skälby ner mot Esplanaden och parkerna
längs järnvägen. För det parti av detta grönstråk som ingår i planområdet anses en
utveckling av stråket till parkkvalitet vara nödvändig.
Kommunens budget
I kommunens verksamhetsplan (Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017 - 2018) anges att Kalmar ska vara en attraktiv kommun som erbjuder bra bostäder i hela Kalmar. Nybyggnadsmålet är att Kalmar ska
planera för minst 833 bostäder årligen, varav 100 villatomter.

Grönstrukturen i Kalmar, Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt
perspektiv, Kalmar kommun, KF 29 nov 2010, § 155.
14
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SAMMANFATTNING
Nedan sammanfattas inkomna synpunkter tematiskt och avsnittet avslutas
med en sammanställning av föreslagna revideringar av planen till grankningsskedet.
Bebyggelse, torg och grönområden
Bebyggelse
I och med föreslagen byggrätt över 45 meter krävs en flyghinderanalys, denna
är nu gjord.
Bestämmelse om exploateringsgrad e2,2 samt e2,4 och bestämmelse om
högsta byggnadshöjd 21/27 meter är otydliga.
Bestämmelser för byggnaders placering kan med fördel ersättas med egenskapsgränser inom fastigheterna.
Hyresgästföreningen påpekar att man förutsätter att kommunen utnyttjar sina
påverkansmöjligheter så att minst 50 procent av de på området planerade
lägenheterna byggs som hyresrätter med produktionskostnader som ger förutsättningar för rimliga hyresnivåer.
Barn- och ungdomsförvaltningen påtalar att planförslaget innebär att det är
bra att planförslaget ger möjlighet till att bygga förskola men att det kräver
mycket friyta för barnen, lösningar för transporter, parkeringsbehov med
mera som kan stå i konflikt med att utnyttja gårdar för bostadsändamål. De
föreslår därför att till största del lösa behovet genom att bygga ut befintlig
förskola i Oxhagsområdet men påpekar att detta kräver planändring för att bli
möjligt.
Torg och grönområden
Träden längs Arrheniusgatan och Perstorpsvägen omfattas av biotopskydd
om övervägande del av träden har stam som är 20 cm eller grövre eller äldre
än 30 år. Om det är en biotopskyddad allé behöver det anges i planbeskrivningen och tas hänsyn till vid planering av bebyggelse med mera. Om någon
vill ta ner träden krävs särskilda skäl för dispens från biotopskyddet. Det är
även önskvärt att i planen skydda de träd som idag finns i Park-området.
Boende önskar att planen utökar grönområden.
Kultur och fritidsnämnden påpekar att enprocentregeln bör tillämpas vid
nybyggnationen samt att utveckla grönområdet estetiskt samt till ett rekreationsområde.
Gator och trafik
Länsstyrelsen anser att genomförandebeskrivningen tydligt bör ange när föreslagna ändringar för utformning och skyltning, med förbud mot infart mot
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den västra delen av Galggatan ska vara genomförd i förhållande till bostadsbyggande samt vem som ansvarar för att åtgärden genomförs.
Boende i kvarteret Fasanen anser att det måste byggas någon bullerdämpning
och bytas fönster i samband med ny väg intill eller att vägen förläggs närmare
polishuset med cykelväg och torg emellan bostadskvarter och väg samt att
buskar/träd får stå kvar.
Hyresgästföreningen saknar beräkningar som uppskattar utbyggnadens trafikalstring på befintliga gator och att det behövs trafik- och bullersimulerande
mätningar i området samt att bullerdämpande åtgärder vidtas vid befintlig
bostadsbebyggelse om mätningarna skulle visa att normerna för bullerstörningar överskrids.Vidare att planerat parkeringshus dimensioneras så att det
räcker till för både boende och polisens behov samt att cykelparkeringar anordnas.
Boende påpekar att cykelleden behöver breddas på sträckan genom området
och över Erik Dahlbergs väg.
Störningsskydd, miljö- och riskfrågor
Risker
Länsstyrelsen och Brandkåren anser att riskerna med ammoniak är tillräckligt
minimerade genom de åtgärder som gjorts men att kraven på ventilation och
nödavstängning bör inbegripa samtliga nya bostäder och byggnader med
verksamhet som placeras inom 150 meter från salpetercisternen på Arlas fastighet. Nödavstängning för ventilation ska säkras på annat sätt.
Länsstyrelsen kräver vidare en aktuell detaljerad provtagning av mark samt
provtagning av grundvatten för hela det planerade planområdet. Att analysparametrar även beaktar att klorerade lösningsmedel regelmässigt har använts
inom området och att det redovisas slutsatser av undersökningen avseende
miljö- och hälsorisker samt vilka saneringsåtgärder som är nödvändiga inom
området.
Boende undrar om föreslagna åtgärder mot Arlas verksamhet har genomförts
fullt ut och vem som har bekostat åtgärderna samt att sanering av marken
kommer att ske.
Buller
Länsstyrelsen anser att det planerade parkeringshuset bör uppföras i samband
med att de närliggande fastigheterna bebyggs med bostäder, skolor och vårdinrättningar. Startbesked för ändamålen B,C,D,S bör därför för dessa fastigheter villkoras med att parkeringshuset är byggt. Vidare att bestämmelserna
ses över redaktionellt avseende b, p2 och störningsskydd.
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Miljökvalitetsnormer, dagvatten
Länstyrelsen anser att grundvattenfrågan måste utredas och visa om det finns
en risk för infiltration av förorenad mark från yt-och dagvatten samt om
skyddsrum ska vara kvar eller tas bort. Tekniska dagvattenlösningar för avvattning, rening och fördröjning måste anses möjliga/rimliga inom planområdet innan planen kan antas. Kommer dagvattennätet norrut bli överlastat
vid skyfall vilket innebär risk för översvämning? Höjdsätt gatumark och kvartersmark samt precisera vilken typ av dagvattenåtgärd som ska ordnas och
dess geografiska omfattning. Tydliggör i planbeskrivningen hur dagvattenhantering ska genomföras samt vem som är ansvarig.
Genomförandefrågor
Lantmäterimyndigheten lyfter att det är viktigt att genomförandet för parkeringsanläggningen utreds och beskrivs inför granskningen. Detta är viktigt om
planen avses genomföras i etapper och parkeringsanläggningen ska utföras
som en av de senare etapperna.
Kalmar Energi påtalar att det krävs spontning eller motsvarande grundstabiliserande åtgärd om schaktning görs så att kablar blir frilagda.
Skanova vill att det skrivs in i planhandlingaran att de önskar behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Redaktionella frågor
Bestämmelserna för kvartersmark bör delas upp på B, C1, C2 etc istället för
att skrivas ihop.
Tabellen som redovisar fastighetsrättsliga konsekvenser ska kompletteras med
en yta av Flodhästen 3 som blir allmänplatsmark och ska överföras till kommunens fastighet (en avfasning i fastighetens sydöstra hörn).
Mindre justeringar av kvartersgränserna kan inför granskningen behöva göras
vid figur 6, 7 och 10 (numrering se sidan 42 i planbeskrivningen).
För egenskapsbestämmelsen e 0,0 kan läggas till ”inom egenskapsområdet”,
vilket gör bestämmelsen tydligare.
Egenskapsbestämmelsen ”n” kan formuleras tydligare.
Området för ”x” på kartan bör avgränsas med administrativ gräns mot det
område där servitutet inte ska gälla.
REVIDERINGAR INFÖR GRANSKNING
Bebyggelse, torg och grönområden:
- Förtydliga i planförslaget att utbyggnadsbehovet av förskoleplatser bedöms
till 5-6 avdelningar som kräver stora friytor vilket kan bli svårt att samordna
med bostadsgårdar när exploateringen är så hög som i aktuellt planförslag.
Planförslaget kommer fortsatt att möjliggöra enstaka avdelning för ny för-
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skola i planområdet men att den största andelen av planområdets skol- och
förskolebehov kommer att hänvisas till befintliga och/eller utbyggda lokaler i
Oxhagen, alternativt till nybyggnad på annan plats.
- Planen kompletteras med placeringsbestämmelse för bebyggelse i förhållande till gatuträd.
- Planbeskrivningen kompletteras med att området omfattar träd som är biotopskyddade. Det gäller träd inom kvartersmark utmed Arrheniusgatan och
Perstorpsvägen samt på gatumark vid Galggatan. Dispensansökan är inlämnad till länsstyrelsen av fastighetsägaren och beviljad.
- Planen kompletteras med tydligare illustrationer av torg och grönområde.
- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av tankar om 1%-regeln.
avseende konstnärlig utsmyckning på någon plats i anslutning till ny bebyggelse inom planområdet, förslagsvis på nytt torg.
Gator och trafik
- Planhandlingarna förtydligas med att den trafikutredning som tagits fram
som underlag till planarbetet bygger på trafiksiffror som är hämtade från
Kalmars trafikprognosmodell. Trafikprognosmodellen är kalibrerad för trafikflödena år 2014/2015, tillkommande exploatering om 600 nya bostäder på
Flodhästen 5 samt ny vägkoppling mellan Lorensbergsleden och Galggatan.
Utöver detta har trafik- och bullerutredningarna tagit höjd för en ökning av
trafikflödet. Trafikflödena som redovisas i planbeskrivningens samrådsversion är uppräknade till år 2030. Beskrivningen av detta förtydligas i samma
avsnitt i planbeskrivningens granskningsversion.
- Gång- och cykelvägen föreslås breddas inom sträckan i parkstråket som
berörs i planområdet.
- Planhandlingarna förtydligas med att utredning pågår som ska redovisa vilka
trafikbullernivåer som uppstår. Bostäders inomhusvärden ska klaras och utredningen ska visa vilka åtgärder som behövs för att uppnå det. Avtal ska
tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren för Fasanen 1 med anledning
av markintrång. Vegetationsridån ska återskapas och ytterligare åtgärder diskuteras i form av ljuddämpande ventiler och gestaltning av utemiljön i den
berörda delen av fastigheten.
- Möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning för biltunnel under gata
mellan två kvarter för att få en effektivare parkeringsanläggning.
- Nya lokalgator breddas och planhandlingarna kompletteras med illustrationer, sektioner samt gatuvyer. Även föreslagen parkeringslösning och dess
etapputbyggnad förtydligas i planförslaget.
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Risker
-Planförslaget justeras så att skyddsavståndet ökas från 120 till 150 meter
enligt riskanalysens åtgärdsförslag för ny bebyggelse för B, D och S.
- Åtgärdskrav som inte går att reglera i planbestämmelser, t ex nödavstängning för ventilation ska säkras genom andra avtal eller kopplat till bygglov,
dvs del av samrådsversionens b-bestämmelses förklaring tas bort.
- Bestämmelsen om störningskydd uppdateras enligt Boverkets senaste råd.
Markföroreningar
- Föroreningssituationen och provtagningen ska beskrivas tydligare .
- Rapport med slutsatser och åtgärdsförslag håller på att upprättas och bedöms vara färdig under sommaren 2017. Den ska sedan utgöra underlag för
detaljplanens granskningsversion samt kommande sanering.
Buller
- Plankartan kompletteras med bestämmelse a2, om att startbesked villkoras
för fastigheten som ligger närmast Arla, med att parkeringshuset ska vara
byggt innan de fastigheterna får bebyggas med bostäder.
- Planbestämmelser under rubriken STÖRNINGSSKYDD kompletteras.
Avseende behov av åtgärder mot eventuella bullerstörningar har utretts vilka
bullernivåer som uppstår. Bostädernas inomhusvärden ska klaras och utredningen ska beskriva hur de kan uppnås.
Dagvatten
- Förtydliga i planhandlingarna att marken ska saneras så grundvattenfrågan
bedöms inte behöva utredas avseende risk finns för infiltration av föroreningar i mark från dagvatten. Detta ska vara klargjort i den markundersökning som gjorts sommaren 2017.
- Reglera i planen att den metod eller motsvarande med liknande reningsgrad
som anges i dagvattenutredning ska användas för rening av dagvatten. Förtydliga detta i planbeskrivningen. Planhandlingarna kompletteras med erforderliga ytor och på ny illustrationskarta redovisas utjämningsvolymer, så kallade översilningsytor eller ”rain gardens” eller motsvarande lösning, för att
inte låsa upp vilken dagvattenåtgärd som skall genomföras.
- Förtydliga att befintliga skyddsrum ska rivas. Enligt samråd mellan fastighetsägaren och MSB får de rivas om det har uppförts nya i området enligt
samma personantal som befintliga har gett plats åt.
- Planbeskrivningens genomförandedel ska förtydligas avseende vem som
finansierar och ansvarar för dagvattenledningar/ hantering samt kostnadsbedömas utifrån förslagen i befintlig dagvattenutredning. Förslag på lösningar
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för gårdar samt genomförande och ansvarsfördelning ska tydliggöras i kontakt mellan KVAB och PPE.
- Planhandlingarna kompletteras med att; ”Total utsläppsmängd har bestämts
av kommunen till 30 l/s norrut och 15 l/s söderut” för att inte överbelasta
dagvattennätet.
- Höjdsatt gatumark finns på plankartan men kvartersmark kompletteras med
bestämmelse om bebyggelsens höjdsättning i relation till anslutande gatumark.
Genomförandefrågor
Planbeskrivningen kompletteras med tabell som visar fastighetsrättsliga konsekvenser, redovisning av planens genomförandeetapper samt hur genomförandet av parkeringsanläggningen är tänkt att ske.
Planbeskrivningen kompletteras med att spontning måste göras om schaktning medför att Kalmar Energis kablar blir frilagda samt att Skanova önskar
behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge.
Redaktionella frågor
Plankartan föreslås även följande redaktionella justeringar:
- Bestämmelsen om avstånd till transformatorstation tas bort
- Bestämmelsen e0,0 kompletteras med ”inom egenskapsområdet”
- Vissa mindre justeringar av plangräns och kvartersgränser
- Bestämmelsen om byggnadshöjd 21/27 förtydligas
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Ändringar efter samråd
Biotopskyddade träd,
dispensansökan ingCGcy
lämnad av fastighetsägaren och beviljad.

Bygge av parkeringshus blir ett
villkor
gCGcyför startbesked i delar av övriga kvarteret.

Handelsändamål
begränsas till sydgCGcy
västra kvarteret.

Utsnitt ur föreslagen detaljplanekarta.

Gata breddas något och bestämmelse om trädplantering
gCGcy införs
Möjlighet till 3Dfastighet för biltunnel införs.

Bebyggelse på kvartersmark ska placeras
högre än omgivande
gCGcy
gator, höjdsättning av
allmän plats justeras
något.
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INKOMNA SYNPUNKTER
1. Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens synpunkter under miljökvalitetsnormer och hälsa och säkerhet
samt riksintressen måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara
förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under rådgivande bör beaktas.
Kontroll enligt 11 kap. PBL
hälsa och säkerhet,
miljökvalitetsnormer
riksintressen
Hälsa och säkerhet
Som framgår av planbeskrivningen, är Arla Foods AB, beläget i direkt anslutning till planområdet. På Arla hanteras kemikalier som ammoniak och salpetersyra. Vid vissa koncentrationer av förekommande ämnen, finns en risk för
dödlig utgång vid ett utsläpp. Förekomsten och hanteringen av dessa kemikalier innebär därför en påtaglig risk för människors hälsa och säkerhet, dels för
anställda på Arla, dels för människor som av olika anledningar uppehåller sig i
dess närhet.
Länsstyrelsen har tagit del av förändringarna i planhandlingarna och delar
Kalmar brandkårs uppfattning om att riskerna med ammoniak är tillräckligt
minimerade genom de åtgärder som gjorts. Den huvudsakliga riskbilden kretsar nu istället kring ett utsläpp av salpetersyra som vid reaktion kan bilda nitrösa gaser. Av riskanalysen framgår att värsta troliga scenario vid ett sådant
utsläpp förutsätter ett skyddsavstånd på cirka 150 meter, vilket Kalmar
brandkår har baserat sitt yttrande på. De åtgärdsförslag som presenteras på
sidorna 40–41 i riskanalysen avser i nuvarande utformning enbart vissa fastigheter placerade inom 120 meter från salpetersyracisternen. Länsstyrelsen
anser att detta avstånd ska utökas till 150 meter i samstämmighet med brandkårens yttrande, detta för att bättre överensstämma med värsta troliga scenario som redogjorts för i riskanalysen. Någon tydlig motivering till mindre
skyddsavstånd än 150 meter framkommer inte i förslaget.
Länsstyrelsen delar vidare Kalmar brandkårs uppfattning om att åtgärdsförslagen på sidorna 40–41 i riskanalysen ska utföras för att bebygga området
närmast Arla. Vissa av dessa åtgärder, så som kravet på nödavstängning för
ventilation går dock inte att reglera i planbestämmelserna. Detta medför att
kommunen genom planen inte kan säkerställa åtgärder som behövs för att
hantera riskbilden utan kräver att åtgärder säkras på annat sätt, exempelvis
genom organisatoriska eller avtalsmässiga lösningar.
I riskanalysen betraktas åtgärderna som nödvändiga för att svårutrymd verksamhet, så som exempelvis vårdboende, ska kunna bedrivas i direkt anslutning till Arla. Länsstyrelsen menar dock att kraven på ventilation och nödav-
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stängning inte enbart bör avgränsas till svårtutrymd verksamhet, utan inbegripa samtliga bostäder och byggnader med verksamhet som placeras inom
150 meter från salpetercisternen.
Kommunens kommentar:
-Planförslaget justeras så att skyddsavståndet ökas från 120 m till 150 m med
åtgärdsförslag för ny bebyggelse med användning B, D och S enligt riskanalysens förslag till åtgärder på dess sidor 40-41.
- De åtgärder som inte går att reglera i planbestämmelser, t ex nödavstängning för ventilation ska säkras genom andra avtal eller kopplat till bygglov.
Förorenad mark
Det är konstaterat sedan äldre och översiktliga undersökningar att planområdet är förorenat. Det är också konstaterat att en mängd olika kemikalier har
använts i den tidigare tillverkningsprocessen som RIFA bedrev på platsen.
Enligt Länsstyrelsens databas EBH-stödet har området riskklass 2 enligt Mifo
fas 2, stor risk för människors hälsa och miljö, baserat på tidigare markanvändning, mark för industriändamål.
När markanvändningen nu förändras till mark för bostadsändamål är det viktigt att klargöra föroreningssituationen i hela planområdet för att kunna göra
en förnyad bedömning av vilka miljö- och hälsorisker som föreligger, bedöma
vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att hindra spridning samt för att
området ska kunna anses lämpligt för föreslagna ändamål.
Kommunen har angett i samrådsunderlaget att föroreningssituationen kommer att behandlas först i granskningsskedet. Länsstyrelsen kan därför inte
göra någon bedömning i sak gällande hälsa och säkerhet kopplat till föroreningssituation i detta samrådsyttrande vilket får till följd att Länsstyrelsen
bedömer att platsens lämplighet för planerad markanvändning inte är säkerställd i samrådsskedet. Följande måste redovisas inför granskningsskedet:
- Detaljerad provtagning av mark samt provtagning av grundvatten för hela
det planerade planområdet. Provtagningen ska vara gjord i närtid.
- Ett brett spektrum av analysparametrar där det även är viktigt att beakta att
klorerade lösningsmedel regelmässigt har använts vid kretskorttillverkning/mönsterkortstillverkning.
- Slutsatser av genomförda undersökningar; miljö- och hälsorisker inom området samt vilka saneringsåtgärder som är nödvändiga.
Kommunens kommentar:
Föroreningssituationen ska beskrivas i granskningshandlingen med följande:
- Detaljerad provtagning av mark för hela planområdet samt grundvatten där
behov har bedömts enligt provtagningsplanen, som har samråtts med Länsstyrelsen och SGI. Det sistnämnda gäller även klorerande lösningsmedel .
- Rapport med slutsatser och åtgärdsförslag håller på att upprättas och bedöms vara färdig under sommaren 2017. Den ska sedan utgöra underlag för
detaljplanens granskningsversion samt kommande sanering.
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Buller
Det planerade parkeringshuset, som även innefattar handel i första plan, innebär med sin placering en skyddande barriär mellan riskfaktorer till följd av
Arlas verksamhet och även buller. Med hänsyn till såväl riskreducerande effekter för människors hälsa vid olycka som den bullerdämpning byggnaden
innebär bör parkeringshuset byggas i ett tidigt stadium av utbyggnaden i området. Parkeringshuset bör uppföras i samband med att de närliggande fastigheterna bebyggs med bostäder, skolor och vårdinrättningar. Startbesked för
ändamålen B,C,D,S bör därför för dessa fastigheter villkoras med att parkeringshuset är byggt.
Kommunens kommentar:
Plankartan kompletteras med en bestämmelse a2, om att startbesked villkoras
för fastigheten som ligger närmast Arla, med att parkeringshuset ska vara
byggt innan de fastigheterna får bebyggas med bostäder. Utifrån hur bullerbestämmelse är formulerad så är det möjligt att bygga ett vårdboende där rum
för nattvistelse orienteras inåt gården och övriga lokaler vänds utåt.
Planbestämmelserna under rubriken STÖRNINGSSKYDD kompletteras
med; ”Däremot tillåts en ljudnivå på maximalt 55 dB(A) vid fasad vid arbetslokaler.”
Samt följande tillägg; ”De bostäder som erhåller ljudnivåer i intervallet 45-50
dBA under natten ska ha tillgång till ljuddämpad sida och vara bulleranpassad. Ljudnivån på den ljuddämpade sidan ska inte under natten överskrida 40
dBA.
Miljökvalitetsnormer
För att inte negativt påverka MKN för recipienten ska kommunen i rimlig
utsträckning visa åtgärder som bidrar till att MKN för vatten kan nås. Länsstyrelsen anser inte att kommunen på ett tillräckligt sätt beskriver hur dagvatten ska hanteras inom planområdet vad gäller exempelvis fördröjning, rening
samt påverkan på nedströms recipient, Kalmarsund.
Utredning kring markföroreningar och grundvattenrörelser är inte klar.
Grundvattenfrågan måste utredas och visa om det finns en risk för infiltration av förorenad mark från yt-och dagvatten. Är infiltration möjlig eller inte
på förorenad mark (hur mycket som kommer saneras är idag oklart) via gröna
ytor/innergårdar som beskrivs i planbeskrivningen på s 34 samt ska skyddsrum vara kvar eller tas bort vilket kan påverka t ex grundvattenflöden.
Angående exploateringsavtal på s39-40 i planbeskrivningen frågar sig länsstyrelsen vem som finansierar och tar ansvar för dagvattenlösningarna/hanteringen? Tekniska dagvattenlösningar för avvattning, rening och fördröjning måste anses möjliga/rimliga inom planområdet, innan planen kan
antas. Alltså måste det vara tydligt hur dagvattenhantering ska genomföras
samt vem som är ansvarig i planbeskrivningen. Dagvattenhanteringen måste
lösas inom planområdet och detta faktum påtalas tydligt i dagvattenutredningen. Frågor som kvarstår att lösa är bland annat, kommer dagvattennätet
norrut bli överlastat vid skyfall vilket innebär risk för översvämning?
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Dagvattenutredning och planbeskrivningen beskriver vikten av att området
höjdsätts så att inga instängda områden skapas. Plankartan föreskriver dock
ingen höjdsättning för gatumark eller kvartersmark. Länsstyrelsen finner det
därför svårt att bedöma om planförslaget tagit tillräcklig stor hänsyn till dagvatten som planförslaget genererar samt dess påverkan inom samt utanför
planområdet.
Egenskapsbestämmelse som gäller dagvatten ska precisera vilken typ av åtgärd som ska ordnas, exempelvis damm, och dess geografiska omfattning ska
tydligt framgå. På plankartan finns egenskapsbestämmelserna n samt dagvatten, båda bestämmelserna är för otydliga och ska preciseras inför granskningen av förslaget.
Kommunens kommentar:
- Marken inom planområdet ska saneras så grundvattenfrågan bedöms inte
behöva utredas avseende risk finns för infiltration av föroreningar i mark från
dagvatten.
- Avseende MKN och påverkan på recipient så finns följande angivet i
SWECOs dagvattenutrednings slutsatser; ”dagvattnet från det aktuella området behöver genomgå någon typ av rening för att inte öka belastningen till
Kalmarsund. Om de föreslagna fördröjningsvolymerna inom varje område
nyttjas för att anlägga biofilter eller annan dagvattenreningsanläggning med
motsvarande reningsgrad kommer detta reningsbehov att uppfyllas. I planen
kommer det att regleras att denna eller motsvarande metod med liknande
reningsgrad ska användas för rening av dagvatten.
- Befintliga skyddsrum ska rivas. Enligt samråd mellan fastighetsägaren och
MSB får de rivas om det har uppförts nya i området enligt samma personantal som befintliga har gett plats åt.
- Planbeskrivningens genomförandedel ska förtydligas avseende vem som
finansierar och ansvarar för dagvattenledningar/ hantering. Kostnadsbedöm
utifrån förslagen i befintlig dagvattenutredning. Förslag på lösningar för gårdar samt genomförande och ansvarsfördelning ska tydliggöras i kontakt mellan KVAB och PPE.
- Tekniska dagvattenlösningar finns exemplifierade i dagvattenutredningen
samt erforderliga utjämningsvolymer och maximal tillåten avrinning. Planhandlingarna kompletteras med erforderliga ytor och på ny illustrationskarta
redovisas utjämningsvolymer, så kallade översilningsytor eller ”rain gardens”
eller motsvarande lösning, för att inte låsa upp vilken dagvattenåtgärd som
skall genomföras.
- I dagvattenutredningen står det att ”total utsläppsmängd har bestämts av
kommunen till 30 l/s norrut och 15 l/s söderut” för att inte överbelasta dagvattennätet. Detta förs in i planhandlingarna. Kalmar Vatten ansvarar för
detta då det kräver analys/vetskap om nedströms liggande dagvattennät.
- Höjdsatt gatumark finns på plankartan men kvartersmark kompletteras
med bestämmelse om bebyggelsens höjdsättning i relation till anslutande gatumark.
- Precisera egenskapsbestämmelser för dagvatten, med vilken åtgärd som ska
ordnas och dess geografiska omfattning redovisas med bild som uppdateras
utifrån illustration på sid 13 i befintlig dagvattenutredning.
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Befintlig dagvattenutredning (Sweco 2012) kompletteras med uppdaterad
illustration utifrån det nya gestaltningsförslaget och uppdaterad beräkning av
erforderliga ytor som sedan regleras i planen. Planbeskrivning kompletteras
med det som principbeskrivs i dagvattenutredningen samt med ny illustration.
Riksintressen
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen
ligger inom den MSA påverkande zonen för Kalmar flygplats. Flygplatserna
är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att
yttra sig över detaljplanen. Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats som är av riksintresse. Trafikverket kräver därför att
kommunen låter göra en flyghinderanalys som skickas till berörda flygplatser.
Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Före byggstart (då
bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan”
(enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten.
Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och
belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns.
Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS
2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål
som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som
är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor.
Kommunens kommentar:
-Sakägare som berörs av riksintressena ( Flygplats, Försvarsmakten och LFV)
har givits möjlighet att yttra sig.
- Flyghinderanalys är beställd och levererad. Fastighetsägaren informeras om
att flyghinderanmälan ska skickas till försvarsmakten före byggstart av hus
högre än 45 m.
Rådgivande
Det är önskvärt att i planen skydda de träd som idag finns i Park-området.
Vidare kan träden längs Arrheniusgatan och Perstorpsvägen vara en biotopskyddad allé. Det måste redas ut hur gamla träden är och om de har en brösthöjdsdiameter på 20 cm eller grövre. Om övervägande del av träden är 20 cm
eller grövre eller äldre än 30 år omfattas den av biotopskyddet. Om det är en
biotopskyddad allé behöver det anges i planbeskrivningen. Kommunen måste
också ta hänsyn till allén när de planerar för bebyggelse mm så att träden får
plats och inte kommer för nära husen när de är vuxna. Undantaget enligt 8 §
förordning om områdesskydd gäller inte för den nya planen. Om någon vill ta
ner träden krävs dispens från biotopskyddet där det måste anges särskilda
skäl.
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Bestämmelse om exploateringsgrad e 0,0 - Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea bör ändras. Bestämmelsen är för otydlig då det på
plankartan står e2,2 samt e2,4 vilket innebär att exploateringsgraden är svår
att utläsa.
Bestämmelse om högsta byggnadshöjd 21/27 meter är otydlig då den hänvisar till att bebyggelsen får ”trappas upp till högst 27 meter om inget annat
anges”.
Flera bestämmelser finns för byggnaders placering inom fastigheterna, flera
av dessa kan med fördel ersättas med egenskapsgränser inom fastigheterna
för till exempel byggnadshöjder samt placering av huskroppar mot gator och
torg.
Delar av bestämmelsen b saknar stöd i 4 kap. PBL. Att ventilationsintag ska
placeras i riktning bort från riskkälla kan regleras men att ventilationssystemet
ska kunna stängas av med ”nödavstängningsfunktion för att förhindra gassspridning i byggnad” är för otydligt och ska utgå.
Bestämmelsen p2 ska utgå då det som avses inte har stöd i PBL 4 kap.
Texten på plankartan gällande störningsskydd ska utgå då riktvärden och tillhörande förordning kan ändras.
Med anledning av trafik inom planområdet och genomförda bullerberäkningar ska genomförandebeskrivningen tydligt ange när föreslagna ändringar för
utformning och skyltning, med förbud mot infart mot den västra delen av
Galggatan (av den tillkommande anslutningen mellan Galggatan och Lorensbergsleden) ska vara genomförd i förhållande till bostadsbyggande. Generellt
gäller att då åtgärder krävs för att säkerställa omhändertagande av dagvatten,
bullerreducerande åtgärder och liknande skydd ska genomförandebeskrivningen tydligt beskriva vem som ansvarar för att åtgärden genomförs samt
när åtgärden ska vara genomförd i förhållande till det som skyddet avser.
Plankartan innehåller anvisningar om att ledningar måste flyttas om u-område
ska undvikas. Länsstyrelsen undrar vad motivet till detta är. Krävs u-område
för ledningar inom aktuella områden ska dessa placeras ut på plankartan inför
granskningen av planen.
Planområdet berör minst en gällande detaljplan som kan antas ha en gällande
genomförandetid, 0880K-P07/07, detaljplan för nytt polishus från 2007. Inför granskningen av planförslaget ska de planer som har genomförandetid
kvar redovisas eftersom de berörda kan ha rätt till ersättning för ändringar
som den nya detaljplanen innebär.
Kommunens kommentar:
- Planen kompletteras med beskrivning att området omfattar träd som är biotopskyddade. Det gäller träd inom kvartersmark utmed Arrheniusgatan och
Perstorpsvägen samt på gatumark vid Galggatan. Dispensansökan dock beviljad av länsstyrelsen.
- e2,2 och e2,4. Exploateringsgraden skiljer sig mellan fastigheterna/ kvarteren. Bestämmelserna förtydligas med att de gäller inom egenskapsområdet.
-Byggnadshöjd 21/27 förtydligas
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- Avsikten är att planen ska vara mer flexibel varför placering ej har avgränsats med egenskapsgränser.
- Del av b- bestämmelsernas förklaring tas bort
- Samrådsversionens p2 bestämmelse tas bort
- Texten om störningskydd på plankartan uppdateras enligt Boverkets senaste
råd om skrivning.
2. Lantmäterimyndigheten
Plankarta med bestämmelser


I bestämmelselistan bör förklaringen av bestämmelserna för kvartersmark delas upp på B, C1, C2 etc istället för att skrivas ihop i de
kombinationer som används för olika områden. Detta är mer standardiserat och underlättar framtida digital hantering av gällande planer
och planbestämmelser.



För egenskapsbestämmelsen e 0,0 kan läggas till ”inom egenskapsområdet”, vilket gör bestämmelsen ännu tydligare och minskar tolkningsproblem ifall fastigheten skulle omfatta område utanför egenskapsområdet.



Egenskapsbestämmelsen ”n” kan formuleras tydligare.



Området för ”x” på kartan bör avgränsas med administrativ gräns
mot det område där servitutet inte ska gälla. Under planarbetet har
diskuterats att servitutet kan behöva minskas med hänsyn till ytan
som används för parkering.



Mindre justeringar av kvartersgränserna kan inför granskningen behöva göras vid figur 6, 7 och 10 (numrering se sidan 42 i planbeskrivningen).

Planbeskrivningens genomförandefrågor


Tabellen som redovisar fastighetsrättsliga konsekvenser ska kompletteras med en yta av Flodhästen 3 som blir allmänplatsmark och ska
överföras till kommunens fastighet (en avfasning i fastighetens sydöstra hörn).



Det är mycket viktigt att genomförandet för parkeringsanläggningen
utreds och beskrivs inför granskningen, som det nu står i beskrivningen, så att denna fråga inte sedan blir ett hinder för att genomföra
planen. Detta är viktigt om planen avses genomföras i etapper och
parkeringsanläggningen ska utföras som en av de senare etapperna.

Kommunens kommentar:
Plankartan föreslås följande justeringar:
- Bestämmelserna B, C1, C2 etc skrivs separat istället för kombinerat
- Bestämmelsen e0,0 kompletteras med ”inom egenskapsområdet”
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- Samrådsversionens bestämmelse om dagvatten (n) formuleras tydligare
- Förtydliga linjen med administrativ gräns för del av område ”x”
- Vissa mindre justeringar av plangräns och kvartersgränser
Planbeskrivningen kompletteras med tabell som visar fastighetsrättsliga konsekvenser, redovisning av planens genomförandeetapper samt hur genomförandet av parkeringsanläggningen är tänkt att ske.
3. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommunens kommentar: Noteras.
4. Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNSutrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
radar (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och
tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan
riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som
sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna
av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60
km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi
utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.
Kommunens kommentar: En flyghinderanalys är beställd och ska utgöra underlag
för planförslaget till granskningsskedet. Kalmar Öland Airport har fått planförslaget på remiss för yttrande, se yttrande nr 6.
5. Trafikverket
Väg och Järnväg
Planområdet berör inte statlig infrastruktur.
Luftfart
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-ochutreda/Samhallsplanering/Luftfart/Hinderfrihetsytor-vid-
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riksintresseflygplatser/. Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20
meter. Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Kalmar
flygplats. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra
sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare,
ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Kalmar flygplats
som är av riksintresse. Trafikverket kräver därför att kommunen låter göra en
flyghinderanalys som skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning
sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats
(www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in
till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål
(högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort).Läs
mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in
senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och
registrator@fmv.se.
Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS
2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål
som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som
är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor.
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.
Kommunens kommentar: En flyghinderanalys är beställd och ska utgöra underlag
för planförslaget till granskningsskedet. Luftfartsverket, Försvarsmakten och
Kalmar Öland Airport har fått planförslaget på remiss för yttrande, se deras
yttranden (nr 3, 4 och 6). Fastighetsägaren kommer att informeras om att
Flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten före byggstart samt att
föremål högre än 45 meter ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrift.
6. Kalmar Öland Airport AB
Kalmar Öland Airport vill anföra att byggnationer med plushöjd på +40 m
eller högre ska hinderanalys göras hos exempelvis LFV, varpå flygplatsen kan
komma med ett utlåtande om tänkt byggnation. Beakta även + höjd på eventuell byggkran när hinderanalysen görs.
Kommunens kommentar: En flyghinderanalys är beställd och ska utgöra underlag
för planförslaget till granskningsskedet. I ansökan om analys har inkluderats
höjd för byggkran.

Boende och fastighetsägare
7. Hyresgästföreningen Kalmar – Torsås – Öland
Bakgrund
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”RIFA-tomten” i Kalmar har länge utgjort en anskrämlig del av infarten till
Kalmar västerifrån. Hyresgästföreningen anser det är positivt att området nu
saneras och föreslås få bostadsbebyggelse. Området planeras för 600–700
lägenheter och andra verksamheter som vårdboende, förskola och mataffär.
Planen innebär att en ny stadsdel i Kalmar växer fram och beräknas vara färdig på tio års sikt.
Hyresgästföreningens synpunkter:
• Förtätning och grönstråk
Vi ser positivt på bebyggelse och förtätning i stadskärnans närhet, men vår
principiella ståndpunkt är att det i görligaste mån ska ske med bevarande av
befintliga grönstråk. Kalmar kommun har också sagt sig vilja verka för ett
bevarande av centrala grönområden, men där konflikt förekommit mellan
bebyggelse och grönområden har de sistnämnda alltför många gånger naggats
i kanten. Enligt nyligen publicerade uppgifter har Kalmar centralort proportionellt sett mindre grönytor och mer ”betong” än jämförbara städer. Grönområden i bebyggelsens närhet (inom 300 meters avstånd) har stor betydelse
för de boendes rekreation och hälsa. Därför ser vi positivt på det grönstråk
som planeras i områdets östra del. Dock anser vi att det bör utökas.
Kommunens kommentar: Parkstråket kan inte breddas men eftersom den hårdgjorda befintliga industrifastigheten kommer att omvandlas till bostadsområde med gröna gårdar samt att torg och nya gator avses trädplanteras bedöms att upplevelsen av det gröna kommer öka jämfört med nuläget.
• Ökade miljöstörningar
I området föreslås alltså 600–700 lägenheter. Vi kan inte se att det gjorts
några beräkningar som uppskattar utbyggnadens trafikalstring på befintliga
gator som Erik Dahlbergs väg, Galggatan, Kungsgårdsvägen m.fl. Vi utgår
från att samtliga gator i närområdet påverkas och belastas än mer än i dag och
kanske framför allt Erik Dahlbergs väg, som redan är en av Kalmars mest
trafikbelastade. Lägg därtill effekterna av planerna på 125 lägenheter på Fredriksskans och 200 på Liljas fastighet vid Galggatan/Norra vägen. Vi föreslår
därför att trafik- och bullersimulerande mätningar genomförs i området och
att bullerdämpande åtgärder vidtas vid befintlig bostadsbebyggelse om mätningarna skulle visa att normerna för bullerstörningar överskrids.
Kommunens kommentar: Den trafikutredning som tagits fram som underlag till
planarbetet bygger på trafiksiffror som är hämtade från Kalmars trafikprognosmodell. Modellen är byggd för vardagsdygnstrafik och kan ge svar på
totala trafikflöden på vägarna, flödets riktning i korsningar samt visa hur trafiken omfördelas i vägnätet beroende av de förändringar som genomförs.
Trafikprognosmodellen är kalibrerad för trafikflödena år 2014/2015, tillkommande exploatering om 600 nya bostäder på Flodhästen 5 samt ny vägkoppling mellan Lorensbergsleden och Galggatan. Utöver detta har trafikoch bullerutredningarna tagit höjd för en ökning av trafikflödet om 0,5 %
årligen på samtliga huvudgator, detta för att täcka in trafikrörelser som en
ökande befolkning och ny exploatering i andra delar av Kalmar kan antas
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medföra. Trafikflödena som redovisas i planbeskrivningens samrådsversion
på sidan 30 är uppräknade till år 2030. Beskrivningen av detta förtydligas i
samma avsnitt i planbeskrivningens granskningsversion.
Avseende behov av åtgärder mot eventuella bullerstörningar pågår utredning
som ska redovisa vilka bullernivåer som uppstår. Bostädernas inomhusvärden
ska klaras och utredningen ska visa vilka åtgärder som behövs för att uppnå
det.
• Sanering av marken
Marken där RIFA har legat är förorenad av ett antal miljöfarliga ämnen. Vi
förutsätter att saneringen av marken genomförs noggrant och efter gällande
riktlinjer.
Kommunens kommentar: Marken kommer att saneras enligt gällande riktlinjer.
• Utsläpp från Arla
Arla Foods närliggande anläggning hanterar miljöfarliga ämnen. Flera riskanalyser har genomförts med förslag till riskminimering om bostadsbebyggelse
ska vara möjlig. Vi önskar svar på frågan om dessa föreslagna åtgärder har
genomförts fullt ut och vem som har bekostat åtgärderna.
Kommunens kommentar: Föreslagna åtgärder har till delar genomförts och resterande kommer att utföras innan planförslaget kan genomföras.
• 50 procent hyresrätter
Åtskilliga hyresrätter har i Sverige omvandlats till bostadsrätter. Landet lider
av stor bostadsbrist och alla har inte råd att köpa sitt boende. Detta gäller
framför allt ungdomar som idag tvingas bo kvar hos sina föräldrar långt upp i
åldern. Vi förutsätter att kommunen utnyttjar sina påverkansmöjligheter så att
minst 50 procent av de på området planerade lägenheterna byggs som hyresrätter med produktionskostnader som ger förutsättningar för rimliga hyresnivåer.
Kommunens kommentar: Marken är privatägd så kommunen kan inte styra hur
lägenhetsfördelningen ska bli. Detta går inte heller att reglera i detaljplan.
• Bredda cykelled
Cykelleden förbi polishuset är den kanske mest trafikerade i Kalmar och vid
högtrafik inträffar upprepade olyckstillbud. Vi föreslår därför att cykelleden
breddas på sträckan genom området och över Erik Dahlbergs väg.
Kommunens kommentar: Gång- och cykelvägen föreslås breddas inom sträckan
som berörs i planområdet.
• Parkeringshus och cykelparkering
Vi förutsätter att det planerade parkeringshuset dimensioneras så att det räcker till för både boendes (med gäster) och polisens (med besökare) behov. Lika
viktigt anser vi det är att lättillgängliga och tillräckliga cykelparkeringar anordnas både inomhus (med låsbara och lättöppnade dörrar) och utomhus i omedelbar närhet av huskropparna.
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Kommunens kommentar: Detaljplanens byggrätter för garage och parkeringshus
ska vara dimensionerat för hela planområdets parkeringsbehov. Cykelparkering ska lösas inom kvartersmark på attraktiva platser.
• Närmiljö och rekreation
Vi anser att väl tilltagna innegårdar bör planeras med gemensamma uteplatser
för de boende, att planerad grönyta utvidgas och att tillgängligheten till Skälby
gårds rekreationsområde underlättas.
Kommunens kommentar: Detaljplanen reglerar byggrätter så att utrymme ska
finnas för gårdar.Tillgängligheten till omgivande grönområden förbättras i
och med att allmänt tillgängliga stråk säkerställs genom kvarteren.
8. Hyresgäst i kvarteret Fasanen
Jag bor på Fasanen ( mitt emot polishuset). Där det är tänkt att den nya vägen
mellan Erik Dahlberg väg och Galggatan ska gå. Jag tycker inte det är ett bra
förslag med en väg där! Går det inte att lösa trafiksituationen på ett annat
sätt? Kommer ju försämra vår boende miljö väldigt mycket!
Om det nu är så att det blir en väg där i alla fall, så tycker jag att det måste
byggas nån slags bullerdämpning och bytas fönster för att det ska bli trivsamt
för oss som bor där. Alternativt att vägen går närmre polishuset och att cykelväg och torg kommer emellan oss och vägen för att minska trafikbuller.
Och att även våra fina buskar/träd vi har där får stå kvar!
Kommunens kommentar: Utredning pågår som ska redovisa vilka bullernivåer
som uppstår. Bostädernas inomhusvärden ska klaras och utredningen ska visa
vilka åtgärder som behövs för att uppnå det.
Avtal ska tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren för Fasanen 1 med
anledning av markintrånget. Vegetationsridån ska återskapas och ytterligare
åtgärder diskuteras i form av ljuddämpande ventiler och gestaltning av utemiljön i den berörda delen av fastigheten.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
9. Projekt- och expoateringsenheten, KLK
Projekt- och exploateringsenheten är med i arbetsgruppen för detaljplanen
och står som sådan bakom planförslaget. För att detaljplanen ska kunna antas
behöver kommunen teckna exploateringsavtal med fastighetsägaren till Flodhästen 5 och överenskommelse om fastighetsreglering med fastighetsägaren
till Fasanen 1. Ev. redaktionella synpunkter framförs i det fortsatta detaljplanarbetet.
Kommunens kommentar: Noteras.
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10. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden tycker det är positivt att området utvecklas och
bebyggs, och önskar att enprocentregeln beaktas och tillämpas vid nybyggnat
ionen av området.
Genom grönområdet finns möjligheter att utveckla ett rekreationsområde
och det uppmuntras även att området utvecklas estetiskt.
Vi förväntar oss att de tidigare rekommenderade dokumentationsåtgärderna
för Rifa-fabriken genomfördes innan rivningen påbörjades.
I övrigt har kultur- och fritidsnämnden inga andra synpunkter på förslaget.
Kommunens kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av
tankar om 1%-regeln. Kommunen har lyft frågan med exploatören om
konstnärlig utsmyckning på någon plats i anslutning till ny bebyggelse inom
planområdet, förslagsvis på nya torget kopplat till dagvattenupplevelse. En
viss upprustning kommer att göras i grönområdet med en dagvattenanläggning, breddad cykelväg och ängsplantering vid träddungarna utmed den
gamla banvallen.
11. Barn- och ungdomsförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen när det
gäller bostadsbyggande men vill betona att möjligheten till förskola i området
behöver studeras närmare.
Befolkningsutveckling
Planen ger möjlighet till ett stort antal bostäder i området. På några års sikt
kan detta bli en ny stadsdel i Kalmar. Fullt utbyggt, med 600 bostäder, betyder det att ca 1 200 personer kommer att bo här. Av dessa kommer ca 90 att
vara förskolebarn, 50 vara låg- och mellanstadieelever och ca 25 vara högstadieelever.
Befintlig skola och förskola i Oxhagen
I Oxhagen finns en befintlig skola (f.d. Oxhagsskolan) som numera drivs i
fristående regi. Marken och skollokalerna ägs av Kalmar kommun som hyr ut
lokalerna till friskolan, Thoren Framtid. Skolan har tillstånd för årskurserna
F-9. Vår bedömning är att det finns, eller kan skapas, kapacitet för elevökningen från Flodhästen. Därutöver ökas också antalet platser i kommunal
skola när skolsatsningen på kv. Telemarken kommer igång.
Antalet förskoleplatser i området är dimensionerat för det antal barn som
finns i dag. Nya bostäder innebär att fler platser kommer att behövas. Vi beräknar utbyggnadsbehovet till 5 - 6 avdelningar. Alternativen kan vara antingen på Flodhästen eller i anslutning till befintlig förskola, Topasen. Båda alternativen kräver planändring.
Möjlighet till förskola på Flodhästen
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Planbeskrivningen visar på möjlighet till förskola (S) i två områden. Dessa
skulle då ligga på nedre plan i bostadshus. Detta behöver studeras närmare så
att det blir möjligt att klara de krav som ställs för förskoleverksamhet.
Dimensionering
Om förskolan dimensioneras för 90 barn behövs totalt ca 1000 m2 lokalyta.
Detta innefattar barnyta, kök, personalutrymmen etc. Planförslaget ger möjlighet att göra förskola i två plan vilket skulle spara ”byggnadsyta på mark”.
Med genomtänkta lösningar kan det vara en möjlighet men kravet på friyta
för lek kvarstår.
Friyta för lek
Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” ( 2015) rekommenderar
40m2 friyta per barn för förskola. Även om man skulle minska ambitionen,
med hänvisning till stadsförskola och intilliggande park, till 30 m2 per barn
krävs ändå ca 2 700 m2 friyta. Detta behöver tydliggöras i planen. Ytterligare
en utmaning när man bygger förskola i flerbostadshus är att bostadsgårdarna
är tillräcklig stora och utformade så att inte konflikter uppstår med de boende.
Parkstråket i öster har ett begränsat värde för förskolans verksamhet. Dels
skärs det av befintlig GC-väg, dels innehåller det öppen dagvattenhantering.
Transporter och parkering
En förskola i området innebär också dagliga transporter. Det kan röra sig om
kökets behov, andra varutransporter, sophämtning m.m. Eftersom Kalmar
kommun tillämpar samlastning innebär det att det behöver finnas plats för
12-metersbilar. Dessa ska kunna ta sig fram till förskolan och på ett sätt som
är säkert för barn och boende.
Parkering för hämta/lämna behöver lösas. Även om många barn kommer
från området så finns det alltid några föräldrar som behöver korttidsparkering
på morgon och eftermiddag. Här ställs också särskilda krav på säkerheten och
det är tveksamt om områdets samlade parkeringslösning i parkeringshus löser
detta. Transporter och parkering behöver alltså studeras ytterligare.
Sammantagen bedömning
Ett bostadsprojekt av den omfattning som planeras på Flodhästen innebär att
det kommer att behövas förskola och skola för de som ska bo där.
Det är bra att planförslaget tar höjd för, och ger möjlighet till, att bygga förskola. Det kräver dock att man framför allt klarar behovet av friyta för barnen
och kan hitta lösningar för transporter, parkeringsbehov etc. Detta kan stå i
konflikt med intresset att utnyttja mark för bostadsändamål. Vi tror därför att
en mera framkomlig lösning kan vara att bygga ut befintlig förskola, Topasen,
i Oxhagsområdet. Detta kräver dock planändring för att bli möjligt.
Kommunens kommentar: Eftersom utbyggnadsbehovet bedöms till 5-6 förskoleavdelningar krävs det stora friytor som kan bli svårt att samordna med bostadsgårdar när exploateringen är så hög som i aktuellt planförslag. Detta ska
förtydligas i planförslaget. Planförslaget kommer fortsatt att möjliggöra en-
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staka avdelning för ny förskola i planområdet. Men det ska förtydligas i planen att den största andelen av planområdets skol- och förskolebehov kommer att hänvisas till befintliga och/eller utbyggda lokaler i Oxhagen, enligt
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag i samrådsyttrandet, alternativt till
nybyggnad på annan plats.
12. Kalmar Brandkår
Risker med avseende på Arlas verksamhet
I skriften Bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd 1995:5, anges ett
rekommenderat skyddsavstånd för mejeri till 400 meter. Om risker förknippade med verksamheten utreds i en riskanalys finns möjlighet till en mer nyanserad bedömning av erforderligt skyddsavstånd. Detta står också formulerat i kommunens översiktsplan (sidan 35).
Bifogat till detta detaljplaneförslag finns en riskanalys utförd 2017-02-20 av
företaget Process Safety Group Sweden AB. Brandkåren har i sin bedömning
av detaljplaneförslaget granskat den riskanalysen samt kompletterande beräkningar.
Kalmar brandkår har följande synpunkter på detaljplaneförslaget:
- Brandkåren anser att riskerna med ammoniak är tillräckligt minimerade genom de åtgärder som gjorts.
- Brandkåren anser att åtgärdsförslagen i riskanalysen på sidorna 40-41 skall
utföras.
- Förutom dessa åtgärder anser brandkåren att särskilda krav skall ställas på
verksamheter inom en radie på 150 m från salpetersyracisternen på Arlas fastighet. Fyllning av cistern är ett kritiskt moment där det vid läckage kan uppstå farlig miljö för människor att vistas i inom ett sådant område. De krav
som skall ställas är att ventilationsintag skall placeras i riktning från Arla, att
det finns nödavstängningsknapp för ventilationen, att det finns utrymningslarm samt att entréer och utrymningsvägar skall placeras i riktning från Arla.
Med ventilationsintag menas även öppningsbara fönster mm. Statistik samt
brandkårens erfarenhet visar att fyllning/lastning är det moment där det sker
flest tillbud/olyckor gällande cisterner. Ifall salpetersyra vid läckage reagerar
med t ex metall så kan det bildas kvävedioxid som är en giftig gas. År 2004
skedde en sådan olycka på Arla med spridning av kvävedioxid som följd. Då
skedde olyckan pga manuell hantering av IBC-behållare, och denna hantering
har upphört, men fyllning/lossning anses fortfarande vara ett kritiskt moment
där det kan ske olyckor. I det detaljplaneförslag som togs fram år 2012 fanns
ej bostäder placerade lika nära salpetersyracisternen som det gör i detta förslag.
- Kalmar brandkår anser att detaljplaneförslaget begränsar Arlas möjlighet till
utökning av risker i framtiden. Företaget måste vara medvetna om detta.
Kommunens kommentar: Planhandlingarna kompletteras med de åtgärdsförslag
som anges i Riskanalys (daterad 17-02-20) på sidan 40-41 enligt följande;
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”…ventilationsintag placeras i riktning från Arla och ventilationssystem bör
kunna stängas av med nödavstängningsknapp för att förhindra gasspridning
in i byggnad”. Riskanalysen anger också att; ”Exempel på sådana lokaler som
avses är vårdboende och häkte samt att lämplig gräns för åtgärden är om
nämnda lokaler placeras inom 120 meter från Arlas fastighetsgräns.” Enligt
länsstyrelsens och brandkårens samlade synpunkter i detaljplanens samrådsskede ska dock åtgärdsförslagen gälla för både nya bostäder, vårdboende och
häkte inom en gräns av 150 meter från Arlas fastighetsgräns, vilket kommer
att beskrivas i reviderade planhandlingar.
Övriga åtgärdsförslag i riskanalysen är att information ska ges till Arla så att
de kan arbeta in aktuella risker i sitt systematiska brandskyddsarbete samt att
ett skyddsavstånd på 50 meter krävs mellan cistern för 15 m3 etanol och
byggnad för allmänhet. Även det sistnämnda kommer att beskrivas i den reviderade planen.
Arla är som sakägare informerad om planförslaget.
Kalmar brandkår hänvisar till följande:
- Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor som antagits av kommunfullmäktige där det står som mål att man fortlöpande skall arbeta för att
minska riskerna för skador och olyckor i kommunen.
- 2 kap 2 § i Lag om skydd mot olyckor där det står att ägare eller nyttjanderättshavare till alla byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning är
skyldiga att hålla utrustning för livräddning även vid andra typer av olyckor än
bränder.
- 2 kap 5§ p.1 Plan- och bygglagen där det står att all planläggning skall ta
hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
- 8 kap 4 § st 1 p.2-3 Plan- och bygglagen där det står om egenskapskrav på
byggnadsverk. Tekniska egenskaper ska t.ex. ge säkerhet i händelse av brand
och ge anvisat skydd för hälsa. I 3 kap 8-9 § Plan- och byggförordningen
finns förtydliganden kring detta.
- I 4 kap 12 § Plan- och bygglagen där det står att kommunen i detaljplanen
kan reglera skyddsåtgärder mot olyckor.
- Boverkets byggregler avsnitt 5, 6 och 8 innehåller krav på byggnadstekniska
egenskaper och skydd för människors hälsa och för att minska risken för
olyckor på fastigheten.
- Översiktsplanen för Kalmar kommun där det står att skyddsavstånden till
planerade bostäder på RIFA-tomten pga Arlas verksamhet måste avvägas och
vara tillräckliga (sidan 35).
Åtkomlighet för räddningstjänsten
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte behöver dra
slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gångavståndet
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar.
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2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig
åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med räddningstjänstens
stegutrustning. En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck av
100 kN
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande.
Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor
e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och vertikalra-dien (konkav eller konvex) minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så att
stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd som
kan hindra stegresning.
i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress
3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp
av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönster-karm överstiger 11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon anordnas enligt nedan. En uppställningsplats för stegfordon:
a. Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång
d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen
Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta bör beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.
Brandposter
Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Kommunens kommentar: Åtkomlighet för räddningstjänst och brandpostnät bevakas i bygglovskedet.
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Ledningsdragande verk och andra myndigheter
13. Kalmar Energi Elnät AB
1. I planbeskrivningen står det att man vill utöka grönstråket längs banvallen västerut.
2. Vi har optofiberkabel längs GC-vägen (östra sidan). Träd eller större
buskar kan inte placeras så nära den kabeln att de påverkar kabelns
funktion. Likaså går det inte att placera träd eller buskar närmare än 5
m från nätstationen nere i sydöstra hörnet. Gäller på alla sidorna.
3. Längs norra sidan av Galggatan har vi kablar som försörjer västra delarna av Kalmar med el. Där går det inte går att plantera träd eller
buskar.
4. Längs norra sidan av Erik Dahlbergs väg utmed Flodhästen 3 har vi
också de viktiga kablarna. Liksom vid Galggatan går det inte att plantera träd eller buskar där.
5. I Planbeskrivningen står det att vid byggnation i kvartersgräns krävs
spontning eller motsvarande grundstabiliserande åtgärd vid byggande
av källarvåning för att skydda allmänna ledningar i gatan. Det borde
även gälla om det inte blir källarvåningar men om schakten görs så att
kablarna blir frilagda. Då måste spontning också göras.
6. I Planprogrammet (V &S dokument) står det på sidan 20 att:
-
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Huvudledningsnätet för elkablar berör programområdets södra
del. Dess kraftspänningsområde är viktigt att beakta vid val av ny
etablering inom programområdet. Ledningen går dock att omplacera.

Vi motsätter oss skrivningen att de viktiga kablarna kan omplaceras.
Det är mycket kostsamt, tidskrävande och väldigt svårt att hitta ett
nytt läge för de kablarna.
7. Nere vid Torget ligger elserviserna in till polishuset i två olika ledningsgravar. Där finns också en högspänningskabel (ligger intill fjärrvärmekulverten). De här kablarna måste tas hänsyn till vid eventuella
ändringar av Torget.
8. Eftersom byggnationen görs i etapper behöver vi ha ett möte med
entreprenörerna för att komma överens om hur och när vi måste
lägga ner våra nya kablar inom området.
Under förutsättningen att våra synpunkter tillgodoses godkänner vi detaljplanen.
Kommunens kommentar: Synpunkter i punkterna 1och 6 är hämtat från planprogram daterat 2004. Tankegångarna har ändrats sedan dess och det är skrivningarna i planbeskrivning som är aktuella. Grönstråket kommer inte att utökas västerut och de viktiga kablarna kommer inte att omplaceras.
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Synpunkter i punkt 2-4 beaktas. Ledningarna avses inte flyttas och träd eller
buskar ska inte planteras inom det avstånd som Kalmar Energi anger.
Synpunkt nr 5. Planbeskrivningen kompletteras med att spontning måste
göras om schaktning medför att kablar blir frilagda.
Synpunkt 7. Polistorget avses inte ändras. Om det skulle påverkas ska hänsyn
tas till befintliga kablar.
Synpunkt 8. Behov av samverkan meddelas till exploatören. En genomförandegrupp med kommun, fastighetsägare och ledningshavare behöver sättas
samman i samband med att detaljplanen antas.
14. Skanova Access
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se
bifogad karta.


Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader
som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall
noteras i planhandlingarna. Karta bifogad.



Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar tar kontakt för vidare projektering.

Kommunens kommentar: Planhandlingarna kompletteras med att Skanova önskar
behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge.
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15. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Ksrr har tagit del av ovanstående detaljplan och läser där att planering görs
för att etablera underjordsbehållare för hushållsavfall / matavfall på strategiskt väl utvalda platser i ytterkant av området. I och med detta har vi inget
att erinra, utan ser med tillförsikt fram emot detta.
Kommunens kommentar: Noteras.

Följande sakägare och likställda har inte fått sina
synpunkter tillgodosedda
Med föreslagna revideringar och förtydligande av planförslaget så bedöms
sakägare och likställda få sina synpunkter tillgodosedda.

Eva-Lena Larsdotter

Emil Stille

Projektledare

Planarkitekt

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Emil Stille/Hanna Nilsson
0480-45 02 67

Upprättad 2017-12-21

2016-4874

Detaljplan för

Flodhästen 5, med flera (före detta Rifa)
i Kalmar, Kalmar kommun

Granskningsutlåtande
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-11-03 till
2017-11-27. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Länsstyrelsen önskar förtydliganden hur bullerstörningar och risker ska hanteras, samt att dagvattenbestämmelser ska kvantifieras. Förekomst, riktvärden
och åtgärder för markföroreningar behöver beskrivas tydligare för hela planområdet. Dessutom lyfts en del i huvudsak redaktionella synpunkter. Angränsande fastighetsägare har inkommit med synpunkter på överutbud av handel i
området och vikten av att möjliggöra framtida gång- och cykelkopplingar.
Brandkåren har synpunkter på riskreducerande åtgärder.
Buller
För trafikbuller hänvisar bifogad utredning till äldre riktvärden, medan planbeskrivningen hänvisar till de som nu gäller. Eftersom planärendet startades om
och således är påbörjat efter 2 januari 2015 gäller riktvärde på 60 dB(A) för
ekvivalentbuller vid fasad. Detta överskrids för byggnader vid Perstorpsvägen,
så den bestämmelse som fanns vid samrådet om anpassad lägenhetsutformning
återinförs. Hänvisning till trafikbullerförordning 2015:216 görs i form av en
upplysning snarare än som planbestämmelse.
Dagvatten
Någon större omfattning av infiltration på kvartersmark bedöms inte möjlig,
utan dagvatten ska samlas och föras till en damm på parkmarken i öster. Dagvattnet behöver dock fördröjas på kvartersmark, vilket är beskrivet i dagvatPlaneringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

1(12)

Samhällsbyggnadskontoret

2(11)

Granskningsutlåtande
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tenutredning. Nödvändig volym för detta specificeras i planbestämmelse om
markens anordnande.
Markens anordnande vad gäller markavvattning och avledande av dagvatten (se
BBR 6:642) prövas i tekniskt samråd och genomförandet säkras genom att
nödvändiga åtgärder ingår i kontrollplan och blir förutsättning för slutbesked
innan byggnaden kan tas i bruk.
Risker
Brandkåren påpekar att det är viktigt att utpekade åtgärder i riskutredningen
genomförs och att deras samrådsyttrande beaktas.
Riskreducerande åtgärder prövas i tekniskt samråd och genomförandet säkras
genom att nödvändiga åtgärder ingår i kontrollplan och blir förutsättning för
slutbesked innan byggnaden kan tas i bruk.
Justeringar efter granskning


Upplysning om att riskutredning är gjord som påverkar tekniska egenskapskrav läggs till plankartan. Bestämmelse b tydliggörs så att den gäller inom 150 meter från fastighetsgräns mot Flodhästen 3 och att nödutrymning ska kunna ske i riktning bort från den fastigheten.



Gång- och cykelväg kan även användas som räddningsväg, vilket klargörs i plankartan.



Utpekat område för nätstation (E-område) kan även användas för parkering tre meter ovan marknivån.



Gränstyper korrigeras på plankartan och utfartsförbud mot Fasanen 1
som föll bort i granskningsskedets plankarta läggs till igen.



Bestämmelse om bulleranpassade lägenheter som var med i samrådsskede, men föll bort vid granskning, tas åter med i planen för hus som
ligger vid Perstorpsvägen.



Bestämmelse om tillgängligt utrymme för dagvatten specificeras tydligare.



Bestämmelse om trafikbullerförordning ändras till en upplysning på
plankartan.



Stycket om planbestämmelser i planbeskrivningen rättas till så beteckningar stämmer överens mellan karta och beskrivning. Planbeskrivning
kompletteras med en beskrivning om hur bebyggelse kan utformas för
att klara industribullerpåverkan. Stycket om parkering i planbeskrivningen förtydligas så att illustration och text stämmer överens. Korrigering görs så att text om planbestämmelser stämmer överens med
plankartan. Planbeskrivning kompletteras så föroreningssituationen och
riktvärden framgår för hela planområdet.



Miljökonsekvensbeskrivning uppdateras inför antagande.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens synpunkter under hälsa och säkerhet måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte
riskera att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under upplysningar bör beaktas.
Kontroll enligt 11 kap. PBL
Hälsa och säkerhet
Buller
Två betydande bullerkällor har identifierats hos Arla i externbullerutredning.
Bullerkälla nr 8 (fläkt) och bullerkälla nr 15 (silos). Fläkten bedöms lätt att åtgärda, dock råder fortfarande osäkerhet kring vilka åtgärder som ska till för att
minimera buller från silos samt hur effektiva dessa är. I utredningen framkommer att beräkningar utförts på en situation där ljudkälla nr 8 (fläkt) är helt
ljuddämpad och ingen åtgärd på ljudkälla nr 15 (silos).
Har åtgärder genomförts som innebär att ljudkälla nr 8 är helt ljuddämpad innan genomförandet av planen startar? I annat fall kan buller från Arla antas
vara högre än det som anges för ekvivalent samt maximala ljudnivån.
Kommentar: Ljudkälla nr 8 (fläkt) är inte åtgärdad innan planens genomförande. Genomförandet av åtgärden är inte nödvändigt för att säkerställa att planens bestämmelser kan
uppfyllas. Planbeskrivningen kompletteras med hur bebyggelse kan utformas för att klara
riktvärden för industribuller. Om bullerkällorna åtgärdas så kan även andra utformningar
bli aktuella.
Gällande trafikbuller utmärker sig dels Galggatan, men framförallt Perstorpsvägen gällande bullernivåerna som prognostiserats till 2030. För Galggatan
beräknas trafikbuller upp till 57–58 dBA, vilket ställer krav både på ljuddämpade sidor, anpassade lägenheter samt utformningen av bostadsrummen. För
Perstorpsvägen har tillsynes dock vissa av bostäderna bullernivåer intill fasaderna som uppgår till 60–63 dBA.
I plankartan vid samråd reglerades att minst hälften av bostadsrummen i en
bostad ska placeras mot en ljuddämpad sida med bestämmelse f2. Ljuddämpad
sida är där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Bestämmelsen finns dock inte med på plankartan vid granskningsförslaget.
Bestämmelse som reglerar bostads tillgång till ljuddämpad sida ska tillföras
plankartan för alla de användningsområden där det krävs för att uppfylla 3§ i
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Kommentar: Bestämmelse om bostadsutformning med tanke på trafikbuller återinförs i
plankartan för bebyggelsen intill Perstorpsvägen, där riktvärdet på 60 dB(A) överskrids.
Bullerutredning är gjord utifrån äldre riktvärdet på 55 dB(A), men i planbeskrivning hänvisas till det nya riktvärdet på 60 dB(A). Planärendet startades om och fick nytt diarienummer under 2016 och omfattas därför av de nya riktvärdena.
Risk för översvämning och dagvatten
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Bestämmelse om dagvatten n1 samt n2 ska omformuleras. Att enbart hänvisa till
dagvattenutredningen, och ”tillräckligt utrymme”, är inte ett fullgott stöd vid
kommande bygglovsprövning eller tydligt nog mot fastighetsägare vad gäller
deras ansvar. De volymer för dagvattendam samt regnbäddar och liknande som
presenteras på sida 37 i planbeskrivningen behöver säkerställas i plankartan.
I detaljplan kan kommunen exempelvis reglera markens höjdläge vilket innebär
att dagvattnets flödesriktning kan styras liksom var vattnet ska samlas vidskyfall. Bestämmelse om infiltration – Minst X% av markytan ska vara tillgänglig
för infiltration av dagvatten, kan med fördel användas för de olika användningsområdena.
Kommunen kan även ställa villkor att bygglov eller startbesked endast får ges
under förutsättning att en viss anläggning för exempelvis vattenförsörjning har
lösts för att säkerställa markens lämplighet.
Kommentar: Bestämmelse om tillgängligt utrymme för dagvattenhantering specificeras tydligare. Med tanke på bebyggelsens täthet som till stora delar kräver underjordiskt garage så är
inte infiltration möjligt att ställa som krav, vilket inte heller är nödvändigt utifrån dagvattenutredningens slutsatser. Infiltration är positivt där det går att åstadskomma, men överskottsvatten behöver ledas ut i parken i öster där det tas om hand och leds vidare. Det är
därför inte heller praktiskt möjligt att anlägga dagvattenanläggningarna innan bebyggelsen,
eftersom dessa till stor del får förutsättas hamna ovanför garage och källare. Markens utformning och utförande är en del av tekniska samrådet och prövas i samband med start- och
slutbesked.
Risker
Brandkåren har i sitt samrådsyttrande påpekat att entréer och utrymningsvägar
skall placeras i riktning från Arla. Plankartan reglerar att ventilationsintag ska
riktas bort från fastigheten Flodhästen 3. Länsstyrelsen anser att även entréer
alternativt utrymningsvägar bör regleras i plankartan samt påminner om att
med ventilationsintag menas även öppningsbara fönster.
Exempelvis kan bestämmelse kompletteras med att utrymning ska kunna ske
bort från fastigheten Flodhästen 3.
Kommentar: Bestämmelsen om ventialtionsintag förtydligas och kompletteras med krav på
nödutrymning.
Förorenad mark
I länsstyrelsens samrådsyttrande framgår att ett antal frågor behöver redovisas
inför granskningsskedet för att länsstyrelsen inte kunde bedöma platsens lämplighet för planerad markanvändning i samrådsskedet.
Länsstyrelsen ser att en detaljerad provtagning har utförts i närtid med ett brett
spektrum av analysparametrar. I den miljötekniska markundersökningen från
2017-07-31 samt i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det rekommenderas sanering av planerade bostadsområdena överstigande KM. Planbeskrivningen behöver kompletteras med vilka föroreningsnivåer som ska gälla på
samtliga delar av planområdet. Först när det är beskrivet vilka åtgärder för
samtliga områden i planbeskrivningen kan marken anses lämplig för planerad
markanvändning.
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Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras så att föroreningssituation, riktvärden och
åtgärder framgår för hela planområdet.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvatten
Planhandlingarna har på ett relevant sätt kompletterats avseende länsstyrelsens
synpunkter framför allt gällande dagvattenhanteringen.
Upplysningar
Natur
Kommunen anger på s. 19 i planbeskrivningen att planen ska förtydligas genom planbestämmelser att gatuträd ska ha ett skyddsavstånd på minst 5 m till
nya byggnader. Plankartan har dock inte uppdaterats.
Länsstyrelsen anser fortfarande att det vore bra om kommunen skyddade träden i parkområdet i enlighet med samrådsyttrandet.
Kommentar: Bestämmelse p2 innehåller den avsedda placeringsbestämmelsen. Träden i parkområdet är inmätta och beaktade i utformningsförslag för dagvattenanläggning.
Miljökvalitetsnorm för vatten
Som övrig synpunkt kan dock noteras att en olycklig formulering finns i texten
gällande MKN vatten dvs Kalmarsunds kustvatten på s 52 i planbeskrivningen
vilken bör justeras. De två sista meningarna bör omformuleras till:
”I den senaste statusklassningen (år 2016–2021) för nvs Kalmarsunds kustvatten och Östersjön konstateras att det fortfarande råder måttlig ekologisk vattenstatus, främst på grund av övergödning, och att åtgärder krävs för att uppnå
miljökvalitetsnorm god ekologisk status till år 2021 och absolut senast till 2027
för vattenförekomsten.”
Kommentar: Planbeskrivningen korrigeras.
Riksintresse
Länsstyrelsen påminner om vikten av samråd med Kalmar flygplats samt Luftfartsverket och Försvarsmakten vid kommande bygglovshantering inom planområdet om byggnadsverket är högre än 20 m. LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där de utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.
Kommentar: Dessa instanser är hörda och flyghinderanalys är utförd.
Planbestämmelser
Bestämmelse gällande träd ska omformuleras då den är otydlig, vad menas med
växelvis samt gruppvis? Länsstyrelsen anser att formulering som att trädplantering ska finnas utmed gata samt på torg är tillräckligt.
Texten på plankartan gällande störningsskydd ska utgå då riktvärden och tillhörande förordning kan ändras. Att skriva riktvärdena är inte ett fullgott stöd vid
genomförandet av planen och efterföljande bygglovshantering. I de fall åtgärder krävs för att klara riktvärden för buller så ska dessa tydligt framgå på
plankartan i form av bullerplank, byggnaders placeringar etc.
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Förtydligande av del av plankartan Gata3 (P1 e2) bör göras då det är otydligt hur
detta kommer att se ut. Möjligen kan planbeskrivningen förtydligas med en
illustration eller tvärsektion för att höja läsbarheten.
Kommentar: Planbestämmelsen om träd förenklas, då detaljerad utformning regleras i exploateringsavtal.
Upplysning om trafikbullerförordning ersätter planbestämmelse.
Bestämmelser som rör åtgärder för att klara bullerpåverkan finns med i plankartan i form
av placeringsbestämmelse för att skapa ljuddämpad sida, lägenhetsutformning, samt möjlighet
att uppföra ett parkeringsgarage som fungerar som bullerskärm.

Lantmäterimyndigheten
Plankarta med bestämmelser
I planbeskrivningen står att planförslaget innebär utfartsförbud från Fasanen 1.
Detta återfinns inte på plankartan.
Planbeskrivning
Parkeringsbehovet har beräknats och detta beskrivs på sidan 29-30. Redovisningen av antalet platser som behövs stämmer dock inte överens mellan text
och bild/bildtext, vilket gör det svårt att förstå hur stort behovet av parkeringsplatser är. Det är bra om detta kan förtydligas.
Övriga frågor
Några redaktionella synpunkter på plankartan, bestämmelser och planbeskrivning lämnas underhand till planhandläggaren.
Kommentar: Utfartsförbud kompletteras på plankartan.Planbeskrivning korrigeras utifrån synpunkterna.
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Boende och fastighetsägare

Kommentar: Kommunen har begränsat handelsändamålet till det sydöstra kvarteret i planområdet och inom detta område till en begränsad del. Samtidigt är handel
en viktig del av den funktionsblandade, täta staden. Planförslaget följer den gällande handelsstrategin för Kalmar kommun, daterad 2007-03-26, som pekar ut
både kv Giraffen och kv Flodhästen för handel. Processen med att ta fram en ny
handelsstrategi pågår fortfarande, men planförslaget strider inte mot det konceptförslag som finns framme just nu. Den byggrätt som finns för handel i planförslaget
bedömer inte kommunen påkallar något behov av en särskild handelsutredning.
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Byggrätten på cirka 3 000 kvadratmeter kan jämföras med gällande plan för kv
Giraffen som enligt planbeskrivning daterad 2002-08-14 möjliggör drygt 40 000
kvadratmeter handel.
CA Fastigheter (Stadsträdgården 2 och 5)
Som fastighetsägare till fastigheterna Stadsträdgården 2 och Stadsträdgården 5
så ser vi det som oerhört viktigt att det medges kopplingar av gång- och cykelstråk från nämnda fastigheter genom/till gång- och cykelväg i parkområdet i
öster i Flodhästen 5.
Mycket viktigt att detta medges i förslaget till detaljplan för att få till de så viktiga kopplingar med gång- och cykelstråk för samtliga boende i hela denna
stadsdel.
Se förslag markerade med rött i bifogad fil, men med flexibel möjlighet till placering vid eventuell förtätning av nämnda fastigheter för optimal placering.

Skiss som medföljde yttrandet

Kommentar: Detaljplanens bestämmelser medger gång- och cykelstråk enligt förslag. I området är också en dagvattenanläggning aktuell. Vid eventuell framtida
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planläggning av kv Stadsträdgården så får fortsatta diskussioner om utformning,
genomförande och finansiering ske.
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår

Kommentar: Tekniska egenskapskrav för byggnader kontrolleras under det tekniska samrådet och nödvändiga riskreducerande åtgärder ska vara med i kontrollplanen för byggprojektet. Kommunen prövar och godkänner kontrollplanen i samband med startbesked. Kontrollplanen följs upp och blir en förutsättning för slutbesked så att byggnaden kan tas i bruk. Nödvändiga åtgärder kan alltså säkras
upp på detta sätt, men det är viktigt att riskutredningen tas in i det tekniska
samrådet. Planens bestämmelser bör begränsas till sådant som kan kontrolleras i
bygglovsskedet.
Bestämmelse b1 förtydligas att den gäller inom 150 meter från fastigheten Flodhästen 3. Plankartan kompletteras med en upplysning om att en riskutredning har
gjorts som innehåller åtgärder som påverkar tekniska egenskapskrav för bebyggelse.
Miljökonsekvensbeskrivning uppdateras inför antagande.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Trafikverket
Vägar och järnvägar
Planområdet berör inte statlig infrastruktur.
Luftfart
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Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen ligger
inom den MSA-påverkande zonen för Kalmar/Öland airport. Flygplatsen är av
riksintresse. Trafikverket förutsätter att flygplatsen samt Luftfartsverket och
Försvarsmakten tillställs den flyghinderanalys som genomförts enligt planhandlingarna, för yttrande.
Kommentar: Noteras, flyghinderanalys har bilagts planförslaget i granskningsskedet. Flygplatsen och Luftfartsverket har fått planförslaget för granskning, Försvarsmakten var samrådsinstans men hade inga synpunkter på planförslaget.
Luftfartsverket (LFV)
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNSutrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig
på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
Kommentar: Noteras.
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Arla Foods AB, Kalmar vatten AB, Vacse AB samt Kultur- och fritidsnämnden.
Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Alecta Pensionsförsäkringar ömsesidig
Delges beslutet tillsammans med blanketten ”Hur man överklagar…”
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2017-10-18

Emil Stille

Hanna Nilsson

Planarkitekt

Planarkitekt

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2018-01-23

Ärendebeteckning

KS 2016/0836

Kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för fastigheten Flodhästen 5,
f.d. Rifa
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal för fastigheten
Flodhästen 5, mellan Kalmar kommun och PPE Fastigheter i Kalmar AB
(org.nr. 556909-4690).
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Flodhästen 5 har upprättats 170419 och senast
reviderats 180105. Planens syfte och huvuddrag är ändrad markanvändning
från industrimark till bostäder, centrumverksamhet, skola m.m. i en utvidgning
av innerstaden i Kalmar.
Fastigheten Flodhästen 5, ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB, ett joint
venture-bolag mellan P&E Persson AB och PEAB Sverige AB. Planförslaget
omfattar cirka 600-700 bostäder och 3 500 m2 BTA handel på exploatörens
mark. Total byggrätt för exploatören är cirka 75 000 m2 BTA.
Planområdet ska bebyggas successivt och efterfrågestyrt. Exploatören har för
avsikt att påbörja byggnation av bostäder senast sex månader efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft. Exploatören avser att bygga ca 100 lägenheter
per år inom området med en tidplan på 10 år innan området är fullt utbyggt.
För att genomföra detaljplanen krävs ett exploateringsavtal i vilket villkoren
och förutsättningarna för det fysiska och fastighetsrättsliga genomförandet
regleras mellan exploatören och kommunen. Exploateringsavtalet är framtaget
och undertecknat av exploatören 180122, se bilaga. Exploateringsavtalet
reglerar villkor, kostnads- och ansvarsfördelning för bl.a. plankostnader,
marköverlåtelser, exploatering på kvartersmark, utbyggnad och övertagande av
allmän platsmark, ersättningar parterna emellan samt villkor för skyddsåtgärder
m.m.
Enligt exploateringsavtalet ska PPE Fastigheter i Kalmar AB bekosta och
utföra nya lokalgator och torg inklusive dagvattenhantering på sådan mark som
enligt detaljplanen ska utgöra allmän platsmark med kommunalt

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
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Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Maria.Jakobsson@kalmar.se
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huvudmannaskap. Marken ska överlåtas till kommunen utan ersättning och
först markföroreningar avhjälpts.
PPE Fastigheter i Kalmar AB ska vidare utföra parkåtgärder i parken mellan
gång- och cykelvägen öster om Flodhästen 5 och kvarteret Stadsträdgården.
För fullgörandet av skyldigheter enligt exploateringsavtalet ska PPE Fastigheter
i Kalmar AB ställa en säkerhet till kommunen i form av en bankgaranti på
15 000 000 kronor.

Maria Jakobsson
exploateringsingenjör

Bilaga
Exploateringsavtal för Flodhästen 5, f.d. Rifa
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Josefine Blomlöf
0480-45 00 88

Datum

2018-01-22

Ärendebeteckning

KS 2016/0493

Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Månstenen 5
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja fastigheten
Månstenen 5 enligt kommunledningskontorets förslag till Kalmarhem AB
(org.nr 556526-5906) för en köpeskilling om 16 704 000 kronor.
Bakgrund
Detaljplan för del av Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen, vann laga kraft den
2017-08-31. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för uppförande av
flerbostadshus längs med Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen.
Arealen på den nybildade fastigheten Månstenen 5 är 9 598 kvm.
Kommunstyrelsen har den 2016-06-07 genom beslut som vunnit laga kraft
godkänt förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och
Kalmarhem AB, där priset för byggrätten anges med 1 700 kr/kvm BTA
exklusive anläggningsavgifter. Köpeskillingen 16 704 000 kr bygger på ovan
nämnt BTA-pris (inklusive indexuppräkning) i förhållande till detaljplanens
medgivna BTA på 9 600 kvm.
Kalmarhem AB kommer att söka bygglov inom det närmaste. De har för avsikt
att uppföra fem stycken flerbostadshus innehållande ca 218 stycken lägenheter
i hyresrättsform.
Josefine Blomlöf
Exploateringsingenjör
Bilagor:
Karta
Köpekontrakt

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.blomlof@kalmar.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
0480-45 00 84

2017-12-13

Ärendebeteckning

KS 2017/1235

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Storklas 1 i Lindsdal
(friköp av tomträtt)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Storklas 1 för
5 973 975 kronor till HSB:s Bostadsrättsförening Storklas i Kalmar
(org nr 732400-0798).
Bakgrund
Fastigheten Storklas 1 är sedan 1 oktober 1979 upplåten med tomträtt till
HSB:s Bostadsrättsförening Storklas i Kalmar.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten. Efter förhandling har
föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheten för ett belopp av
5 973 975 kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt
markvärde om 700 kr/m2 BTA (bruttoarea).
Följande kan anges:
Nuvarande tomträttsavgäld:
Nuvarande avgäldsperiod:
Byggrätt:
Tomtareal:
Användning:

191 600 kr/år.
1 oktober 2009 – 30 september 2019.
11 379 m2 BTA.
3 3680 m2.
120 bostadsrättslägenheter.

Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
191 600 kr för tomträttsfastigheten Storklas 1.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Patrik.Ihrman@kalmar.se

KS 2017/1235

Patrik Ihrman
Markingenjör
Bilaga:

Kartkopia
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Joakim Sköldén
0480-45 01 28

Datum

2018-01-09

Ärendebeteckning

KS 2017/0279

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Blickfånget 1 till
Kalmarhem AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Blickfånget 1 till Kalmarhem AB (org nr
556526-5906) för 8 280 000 kronor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2017 om markreservation av
Blickfånget 1 till Kalmarhem AB som nu vill köpa fastigheten och bebygga den
med hyresrätter. Byggnationen omfattar två flerbostadshus med sammanlagt 64
lägenheter.
Kalmarhem AB beviljades bygglov för byggnation av två flerbostadshus omfattande 6519 m2 BTA+OPA (Bruttoarea + öppenarea) den 24 januari 2018.
Köpeskillingen för den föreslagna försäljningen är 8 280 000 kr.

Joakim Sköldén
Exploateringsingenjör

Bilagor
Köpekontrakt
Karta

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │joakim.skolden@kalmar.se

Namnförtydligande 2
Ange titel
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-01-22

Ärendebeteckning

KS 2015/1051

Kommunfullmäktige

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg
fallolyckor hos våra äldre
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besvarar Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att
förebygga fallolyckor hos våra äldre med att omsorgsnämnden från och med
vintern 2017/2018 erbjuder gratis broddar via Träffpunkterna och
Seniorlotsen.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen erbjuder
broddar/halkskydd för personer över 65 år samt att ansvarig förvaltning
samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex. landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig den 31 mars 2016 positiv till motionen, då arbetet
med att förebygga fall är ett prioriterat område, men föreslog till fullmäktige att
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Efter omsorgsnämndens behandling av motionen beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 10 maj 2016 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser
av att införa gratis broddar/halkskydd.
Omsorgsförvaltningen har härefter kompletterat beslutsunderlaget och tagit
fram ett förslag till yttrande med bedömningen är att det finns väsentligt
effektivare sätt att minska antalet fall bland äldre och därför inte finns
tillräckligt starka skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens
pensionärer. En metod som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla,
som inhämtats från annan kommun där man lyckats halvera antalet fallolyckor,
är att erbjuda ökade träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och
balansträning. Genom ett pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle
insatser kunna riktas mot den största riskgruppen för fall och minska antalet
frakturer till följd av fall ytterligare. Omsorgsnämnden har den 29 september
2016 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.

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
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Vid kommunfullmäktiges behandling den 28 november 2016 beslutades att
återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader för
att införa gratis broddar i enlighet med motionens förstahandsyrkande dvs.
gruppen äldre med beslut om hemtjänst eller larm.
Omsorgsnämnden har härefter (27 april 2017) undersökt landstingets intresse
för att medfinansiera införandet av broddar i kommunen samt ingå i ett
pilotprojekt med fokus på att erbjuda gratis broddar och gemensamt följa upp
och utvärdera effekterna av en sådan åtgärd. Landstinget har svarat att man
först vill se en uppföljning av pågående projekt med införandet av broddar i
andra kommuner i länet innan man tar beslut om detta. Omsorgsnämnden har
erbjudit sig att samla ihop detta material från berörda kommuner i länet för att
kunna återta dialogen med landstinget om möjligheterna att starta ett gemensamt utvecklingsprojekt.
Omsorgsnämnden har den 14 december 2017 i sin verksamhetsplan med
internbudget 2018 beslutat att satsa på att utveckla det sociala innehållet i
hemtjänsten, bl.a. genom att lansera ett introduktionspaket i syfte att få fler
hemtjänsttagare att besöka träffpunkterna. Erbjudandet består av en gratis
lunch, gratis deltagande i valfri aktivitet på träffpunkten samt ett paket broddar.
Under vintern 2017/2018 erbjuds också alla befintliga besökare på
träffpunkterna ett paket broddar. Vidare kommer seniorlotsen också i samband
med uppsökande verksamhet eller fixaruppdrag att erbjuda pensionären
broddar.
Trots avsaknad om besked från landstinget om medfinansiering har
omsorgsnämnden valt att erbjuda broddar enligt intentionerna i motionen.

Anette Mellström
kanslisekreterare
Bilagor
Motion
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 29 september 2016, § 58
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 221
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 27 april 2017, § 28
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-04-27

Omsorgsnämnden
§ 28
Förebygg fallolyckor hos våra äldre
Dnr ON 2016/0012
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-13
Bakgrund
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås
att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att
ansvarig förvaltning ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex.
landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig positiv till motionen, då arbetet med att
förebygga fall är ett prioriterat område 2016, men föreslog till fullmäktige att
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 10 maj ärendet till
omsorgsnämnden för kompletteringar inom dessa områden.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 28 november 2016 för ytterligare
kompletteringar.

Yttrande
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner till år 2020 har omsorgsnämnden särskilt betonat
arbetet med att förebygga fall i både särskilt och ordinärt boende. Att minska
antalet fall är ett tydligt prioriterat mål för alla verksamheter i kommunens
äldreomsorg.
Den nationella fallskadestatistiken visar att äldre personer över 65 år i särskilt
boende faller 2,0 – 4,3 gånger per person och år. Motsvarande statistik för
ordinärt boende är 0,2 – 1,0 gånger per person och år. En klar majoritet av alla
fall sker inomhus i särskilt boende. I jämförelse med nationella statistiken har
Kalmar färre antal fall per boendeplats än riksgenomsnittet.
En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning,
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i
boendemiljön och hjälpmedel.
Mot bakgrund av det har Kalmar kommuns äldreomsorg målmedvetet arbetat
för att skapa ett välutvecklat samarbete på samtliga boenden och

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2017-05-04
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hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och strukturerat arbete kring fall
och fallprevention sker.
Därtill har personer som är över 65 år eller som har en funktionsnedsättning
tillgång till Seniorlotsen, som hjälper till att fallsäkra hemmet exempelvis
genom att fästa lösa sladdar eller hjälpa till med att sätta upp gardiner.
På ett antal håll runt om i landet har man inom kommunerna infört gratis
broddar till kommunens invånare över 65 år. I Kalmar kommun finns 10 000
invånare över 65 år. Idag har c:a 1 500 personer hemtjänst och/ eller
trygghetslarm i Kalmar kommun. Kostnader för att dela ut gratis broddar till
denna målgrupp uppskattas till mellan 80 000 – 200 000 kr (kostnad avhängig
vilken modell som upphandlas). Därtill kommer kostnader för hantering och
administration.
I kommuner med fria broddar har det varit svårt att påvisa att antalet
fallolyckor har minskat till följd av denna åtgärd.
Det samhälleliga ansvaret och effektivaste sättet att minska fallolyckor
utomhus är att säkerställa underhåll av trottoarer, gång och cykelvägar.
I Kalmar kommun var det under 2016 totalt 15 personer med hemtjänst och
hemsjukvård som föll utomhus (två av dessa personer föll två gånger). Av
dessa 15 personer har två fall inneburit skada och kontakt med sjukhuset. En
person fick en höftfraktur, fallet skedde vintertid med snö när personen skulle
gå till garaget tillsammans med en personal. Den andra personen var också
utomhus tillsammans med en ledsagare då benet vek sig så att den aktuella
personen fick en sårskada, men ingen fraktur.
I inget av dessa fall går det att hävda att broddar hade förhindrat fallolyckorna.
I enlighet med motionens förslag har dock omsorgsnämnden undersökt
landtingets intresse för att medfinansiera införandet av broddar i kommunen.
Därtill har omsorgsnämnden ställt frågan till landstinget om det finns intresse
av att ingå i ett pilotprojekt med fokus på att erbjuda gratis broddar och
gemensamt följa och utvärdera effekterna av en sådan åtgärd. Landstinget har
svarat att man först vill se en uppföljning av pågående projekt med införandet
av broddar i andra kommuner i länet innan man tar beslut om detta.
Omsorgsnämnden har erbjudit sig att samla ihop detta material från berörda
kommuner i länet för att kunna återta dialogen med landstinget under året om
möjligheterna att starta ett gemensamt utvecklingsprojekt till nästa vinter.
Omsorgsnämnden kommer således att arbeta vidare med uppdraget att försöka
hitta en samfinansiering via landstinget och försöka få till stånd ett gemensamt
utvecklingsprojekt där broddar kan erbjudas till omsorgstagare inom hemtjänst
och hemsjukvård.
Överläggning
Per Dahl, (M), Ole Torffvit, (M) och Lene Polteg, (L), yrkar att
omsorgsnämnden ska föreslå fullmäktige att bifalla motionen.
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Michael Ländin, (S), Liselotte Ross, (V) och Kristina Podolak Andersson, (S),
yrkar bifall till liggande förslag till beslut, att föreslå fullmäktige att motionen
ska anses besvarad.
Proposition
Ordförande frågar om nämnden anser att förslaget till kommunfullmäktige ska
vara att bifalla motionen eller att motionen ska anses besvarad. Han finner att
omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.
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Votering
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning:
Den som vill att omsorgnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att motionen
ska anses besvarad röstar Ja och den som vill bifalla alliansgruppens förslag att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar Nej.
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster.
Ja-röster avges av Liselotte Ross (V), Kristina Podolak Andersson (S), Inger
Henriksson (S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C),
Petra Gustafsson (SD) och Michael Ländin (S)
Nej-röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L).
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed
ska anses besvarad.

Reservation
Vi reserverar oss till förmån för bifall till motionen. Redan publicerad
Internationell forskning visar att dubbar har en fallpreventiv effekt. Även om
endast några få fall förhindras, kommer detta att först och främst leda till
markerat mindre lidande för de utsatta. Det kommer indirekt också att bespara
i första hand landstinget och i andra hand kommunens äldreomsorg insatser
för vård och rehabilitering av dem som annars skulle ha drabbats av
exempelvis frakturer.
Per Dahl (M) Lene Polteg (L) Ole Torffvit (M)
__________

Sekreterare
Marina Pull
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Justeras
Michael Ländin
ordförande

Kristina Podolak-Andersson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Christina Erlandsson
53592

2017-04-13

ON 2016/0012

Omsorgsnämnden

Förebygg fallolyckor hos våra äldre
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed
ska anses besvarad.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås
att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att
ansvarig förvaltning ges i uppdrag att söka medfinansiering från tex. landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig positiv till motionen, då arbetet med att förebygga fall är ett prioriterat område 2016, men föreslog till fullmäktige att ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 10 maj ärendet till omsorgsnämnden för kompletteringar inom dessa områden.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 28 november 2016 för ytterligare
kompletteringar.

Yttrande
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner till år 2020 har omsorgsnämnden särskilt betonat arbetet
med att förebygga fall i både särskilt och ordinärt boende. Att minska antalet
fall är ett tydligt prioriterat mål för alla verksamheter i kommunens äldreomsorg.
Den nationella fallskadestatistiken visar att äldre personer över 65 år i särskilt
boende faller 2,0 – 4,3 gånger per person och år. Motsvarande statistik för ordinärt boende är 0,2 – 1,0 gånger per person och år. En klar majoritet av alla
fall sker inomhus i särskilt boende. I jämförelse med nationella statistiken har
Kalmar färre antal fall per boendeplats än riksgenomsnittet.
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En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning,
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i boendemiljön och hjälpmedel.
Mot bakgrund av det har Kalmar kommuns äldreomsorg målmedvetet arbetat
för att skapa ett välutvecklat samarbete på samtliga boenden och hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och strukturerat arbete kring fall och fallprevention sker.
Därtill har personer som är över 65 år eller som har en funktionsnedsättning
tillgång till Seniorlotsen, som hjälper till att fallsäkra hemmet exempelvis genom att fästa lösa sladdar eller hjälpa till med att sätta upp gardiner.
På ett antal håll runt om i landet har man inom kommunerna infört gratis
broddar till kommunens invånare över 65 år. I Kalmar kommun finns 10 000
invånare över 65 år. Idag har c:a 1 500 personer hemtjänst och/ eller trygghetslarm i Kalmar kommun. Kostnader för att dela ut gratis broddar till denna
målgrupp uppskattas till mellan 80 000 – 200 000 kr (kostnad avhängig vilken
modell som upphandlas). Därtill kommer kostnader för hantering och administration.
I kommuner med fria broddar har det varit svårt att påvisa att antalet fallolyckor har minskat till följd av denna åtgärd.
Det samhälleliga ansvaret och effektivaste sättet att minska fallolyckor utomhus är att säkerställa underhåll av trottoarer, gång och cykelvägar.
I Kalmar kommun var det under 2016 totalt 15 personer med hemtjänst och
hemsjukvård som föll utomhus (två av dessa personer föll två gånger). Av
dessa 15 personer har två fall inneburit skada och kontakt med sjukhuset. En
person fick en höftfraktur, fallet skedde vintertid med snö när personen skulle
gå till garaget tillsammans med en personal. Den andra personen var också
utomhus tillsammans med en ledsagare då benet vek sig så att den aktuella
personen fick en sårskada, men ingen fraktur.
I inget av dessa fall går det att hävda att broddar hade förhindrat fallolyckorna.
I enlighet med motionens förslag har dock omsorgsnämnden undersökt landtingets intresse för att medfinansiera införandet av broddar i kommunen. Därtill har omsorgsnämnden ställt frågan till landstinget om det finns intresse av
att ingå i ett pilotprojekt med fokus på att erbjuda gratis broddar och gemensamt följa och utvärdera effekterna av en sådan åtgärd. Landstinget har svarat
att man först vill se en uppföljning av pågående projekt med införandet av
broddar i andra kommuner i länet innan man tar beslut om detta. Omsorgsnämnden har erbjudit sig att samla ihop detta material från berörda kommuner
i länet för att kunna återta dialogen med landstinget under året om möjligheterna att starta ett gemensamt utvecklingsprojekt till nästa vinter. Omsorgsnämnden kommer således att arbeta vidare med uppdraget att försöka hitta en
samfinansiering via landstinget och försöka få till stånd ett gemensamt utvecklingsprojekt där broddar kan erbjudas till omsorgstagare inom hemtjänst och
hemsjukvård.

Michael Ländin
Ordförande omsorgsnämnden

Mattias Ask
Förvaltningschef
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Kommunfullmäktige
§ 221
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg
fallolyckor hos våra äldre
Dnr KS 2015/1051
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 oktober 2016.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 29 september 2016, § 58.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 17 augusti 2016.
Motion.
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2016, § 203.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen erbjuder
broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att ansvarig förvaltning
samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex. landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig den 31 mars 2016 positiv till motionen, då arbetet
med att förebygga fall är ett prioriterat område, men föreslog till fullmäktige att
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Efter omsorgsnämndens behandling av motionen beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 10 maj 2016 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser
av att införa gratis broddar/halkskydd.
Omsorgsförvaltningen har härefter kompletterat beslutsunderlaget och tagit
fram ett förslag till yttrande. Bedömningen är att det finns väsentligt effektivare
sätt att minska antalet fall bland äldre och därför inte finns tillräckligt starka
skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer. En metod
som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats från
annan kommun där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är att erbjuda ökade
träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och balansträning. Genom ett
pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle insatser kunna riktas mot
den största riskgruppen för fall och minska antalet frakturer till följd av fall
ytterligare.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 december 2016
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Omsorgsnämnden har den 29 september 2016 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt omsorgsnämndens
förslag.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande av Christopher Dywik
(KD), Per Dahl (M), Björn Brändewall (L), Max Troendlé (MP), Jonas
Lövgren (M), Anna-Britt Wejdsten (L), Daphne Thuvesson (MP), Thoralf
Alfsson (SD) samt Christina Fosnes (M) – föreslår att kommunfullmäktige
återremitterar ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader
för att införa gratis broddar i enlighet med motionens första hands
yrkande dvs. gruppen äldre med beslut om hemtjänst eller larm.

2.

Michael Ländin (S) – med instämmande av Kristina Podolak Andersson
(S) och Liselotte Ross (V) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Sedan överläggningen avslutas frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige
vill avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill
återremittera det röstar nej”. Vid omröstningen avges 35 ja-röster, 25 nej-röster
och 1 ledamot är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga B). Det
innebär att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet
(minoritetsåterremiss).
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att komplettera
beslutsunderlaget med kostnader för att införa gratis broddar i enlighet med
motionens första hands yrkande dvs. gruppen äldre med beslut om hemtjänst
eller larm.

Sekreterare
Jonas Sverkén

Justeras
Roger Kaliff

Ingvar Nilsson
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ordförande

Bengt-Olof Roos
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Omsorgsnämnden
§ 58
Motion - Förebygg fallolyckor hos våra äldre
Dnr ON 2016/0012
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2016-07-12
Motion
Bakgrund
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås
att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att
ansvarig förvaltning ges i uppdrag att söka medfinansiering från till exempel.
landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig positiv till motionen, då arbetet med att
förebygga fall är ett prioriterat område 2016, men föreslog till fullmäktige att
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 10 maj ärendet till
omsorgsnämnden för kompletteringar inom dessa områden.

Yttrande
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner till år 2020 har omsorgsnämnden särskilt betonat
arbetet med att förebygga fall i både särskilt och ordinärt boende. Att minska
antalet fall är ett tydligt prioriterat mål för alla verksamheter i kommunens
äldreomsorg.
Den nationella fallskadestatistiken visar att äldre personer över 65 år i särskilt
boende faller 2,0 – 4,3 gånger per person/ år. Motsvarande statistik för
ordinärt boende är 0,2 – 1,0 gånger per person/ år. En klar majoritet av alla fall
sker inomhus i särskilt boende. Överförs den nationella statistiken till Kalmar
kommun och antalet platser i äldreboenden har vi färre antal än
riksgenomsnittet.
En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning,
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i
boendemiljön och hjälpmedel. Mot bakgrund av det har Kalmar kommuns
äldreomsorg målmedvetet arbetat för att skapa ett välutvecklat samarbete på
samtliga boenden och hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2016-10-04
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strukturerat arbete kring fall och fallprevention sker. I dessa multiprofessionella
team diskuteras fallrisker, inrapporterade fall och möjliga åtgärder för att
förhindra nya fall för individen. Inom hemtjänst kan fysioterapeut/
sjukgymnast och arbetsterapeut även göra en miljööversyn och informera om
fallprevention i samband med hembesök. Därtill har personer som är över 65
år eller som har en funktionsnedsättning tillgång till Seniorlotsen, som hjälper
till att fallsäkra hemmet exempelvis genom att fästa lösa sladdar eller hjälpa till
med att sätta upp gardiner.
På ett antal håll runt om i landet har man inom kommunerna infört gratis
broddar till kommunens invånare över 65 år, varav en finns i Kalmar län.
Denna kommun genomför ett ettårigt broddprojekt utan medfinansiering från
landstinget. Broddar kostar cirka 50 – 100 kr per par. I kommunen finns
10 000 invånare över 65 år. Om 80% av alla 65 åringar, dvs 8000 personer,
skulle tilldelas gratis broddar skulle det motsvara en kostnad à cirka 500 000
kronor. Därtill tillkommer kostnader för hantering och administration. I den
kommun där broddar erbjuds har man inte kunnat mäta huruvida antalet
fallolyckor har minskat sedan projektet med gratis broddar införts. Det kan
även finnas en ökad fallrisk med broddar då personer kan glömma att ta av sig
dessa när man exempelvis går in i affären för att handla. Mot denna bakgrund
har det förts en dialog om att inrätta soffor som gör det möjligt att sätta sig ner
för att ta av sig broddarna.
Broddar är inte det enda halkskyddet. Ett annat enkelt hjälpmedel för
inomhusbruk, där de flesta fallen inträffar, är att använda antihalksockor.
Broddar finns lättillgängligt att köpa i vanliga affärer och på internet.
Det samhälleliga ansvaret och effektivaste sättet att minska halkolyckor
utomhus är att säkerställa underhåll av trottoarer, gång och cykelvägar.
Förvaltningens bedömning är att det finns väsentligt effektivare sätt att minska
antalet fall bland kommunens äldre och därför att det inte finns tillräckligt
starka skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer. En
metod som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats
från en annan kommun i landet där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är
att erbjuda ökade träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och
balansträning. Genom ett pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle
vi kunna rikta insatser mot den största riskgruppen för fall och minska antalet
frakturer till följd av fall ytterligare.
Överläggning
Per Dahl, (M), Ole Torffvit, (M) och Lene Polteg, (L), yrkar på att
omsorgsnämnden ska föreslå fullmäktige att bifalla motionen. (se bilaga längst
bak i protokollet)
Kristina Podolak Andersson, (S), yrkar på bifall till liggande förslag till beslut
att föreslå fullmäktige att avslå motionen.
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Proposition
Ordförande frågar om nämnden anser att förslaget till kommunfullmäktige ska
vara att bifalla eller att avslå motionen. Han finner att omsorgsnämnden
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Votering
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning:
Den som vill att omsorgnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen röstar Ja och den som vill bifalla alliansgruppens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar Nej.
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster.
Ja-röster avges av Liselotte Ross (V), Kristina Podolak Andersson (S), Inger
Henriksson (S), Gunnel Akinder (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C),
Petra Gustafsson (SD) och Michael Ländin (S)
Nej-röster avges av Per Dahl (M), OleTorffvit (M) och Lene Polteg (L).
Beslut
Omsorgsnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Per Dahl (M), OleTorffvit (M) och Lene Polteg (L) reserverar sig mot beslutet.
__________

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
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Michael Ländin
ordförande

Marita Fransson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Christina Erlandsson
53592

2016-08-17

ON 2016/0012

Omsorgsnämnden

Motion - Förebygg fallolyckor hos våra äldre
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och skickas till Kommunstyrelsen.

Förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås
att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för personer över 65 år samt att
ansvarig förvaltning ges i uppdrag att söka medfinansiering från tex. landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig positiv till motionen, då arbetet med att förebygga fall är ett prioriterat område 2016, men föreslog till fullmäktige att ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 10 maj ärendet till omsorgsnämnden för kompletteringar inom dessa områden.

Yttrande
Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner till år 2020 har omsorgsnämnden särskilt betonat arbetet
med att förebygga fall i både särskilt och ordinärt boende. Att minska antalet
fall är ett tydligt prioriterat mål för alla verksamheter i kommunens äldreomsorg.
Den nationella fallskadestatistiken visar att äldre personer över 65 år i särskilt
boende faller 2,0 – 4,3 gånger per person/ år. Motsvarande statistik för ordinärt boende är 0,2 – 1,0 gånger per person/ år. En klar majoritet av alla fall
sker inomhus i särskilt boende. Överförs den nationella statistiken till Kalmar
kommun och antalet platser i äldreboenden har vi färre antal än riksgenomsnittet.

Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
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ON 2016/0012

2 (2)

En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning,
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i boendemiljön och hjälpmedel. Mot bakgrund av det har Kalmar kommuns äldreomsorg målmedvetet arbetat för att skapa ett välutvecklat samarbete på samtliga boenden och hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och strukturerat
arbete kring fall och fallprevention sker. I dessa multiprofessionella team diskuteras fallrisker, inrapporterade fall och möjliga åtgärder för att förhindra nya
fall för individen. Inom hemtjänst kan fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut även göra en miljööversyn och informera om fallprevention i samband
med hembesök. Därtill har personer som är över 65 år eller som har en funktionsnedsättning tillgång till Seniorlotsen, som hjälper till att fallsäkra hemmet
exempelvis genom att fästa lösa sladdar eller hjälpa till med att sätta upp gardiner.
På ett antal håll runt om i landet har man inom kommunerna infört gratis
broddar till kommunens invånare över 65 år, varav en finns i Kalmar län.
Denna kommun genomför ett ettårigt broddprojekt utan medfinansiering från
landstinget. Broddar kostar cirka 50 – 100 kr per par. I kommunen finns
10 000 invånare över 65 år. Om 80% av alla 65 åringar, dvs 8000 personer,
skulle tilldelas gratis broddar skulle det motsvara en kostnad à cirka 500 000
kronor. Därtill tillkommer kostnader för hantering och administration. I den
kommun där broddar erbjuds har man inte kunnat mäta huruvida antalet fallolyckor har minskat sedan projektet med gratis broddar införts. Det kan även
finnas en ökad fallrisk med broddar då personer kan glömma att ta av sig dessa
när man exempelvis går in i affären för att handla. Mot denna bakgrund har det
förts en dialog om att inrätta soffor som gör det möjligt att sätta sig ner för att
ta av sig broddarna.
Broddar är inte det enda halkskyddet. Ett annat enkelt hjälpmedel för inomhusbruk, där de flesta fallen inträffar, är att använda antihalksockor.
Broddar finns lättillgängligt att köpa i vanliga affärer och på internet.
Det samhälleliga ansvaret och effektivaste sättet att minska halkolyckor utomhus är att säkerställa underhåll av trottoarer, gång och cykelvägar.
Förvaltningens bedömning är att det finns väsentligt effektivare sätt att minska
antalet fall bland kommunens äldre och därför att det inte finns tillräckligt
starka skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer. En
metod som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats
från en annan kommun i landet där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är
att erbjuda ökade träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och balansträning. Genom ett pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle vi
kunna rikta insatser mot den största riskgruppen för fall och minska antalet
frakturer till följd av fall ytterligare.

Christina Erlandsson
Verksamhetschef HSL

Mattias Ask
Förvaltningschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 47
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att förebygga
fallolyckor hos våra äldre
Dnr KS 2015/1051
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 maj 2016.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 31 mars 2016, § 16.
Motion.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås
att kommunen erbjuder broddar/halkskydd för personer över 65 år samt att
ansvarig förvaltning samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex.
landstinget.
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen, men anser att fullmäktige
bör ge nämnden i uppdrag att utreda förslaget ytterligare, där praktiska och
ekonomiska aspekter belyses samt att återkomma till fullmäktige med förslag
på införande och kostnader för detta.
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet måste de förslag som tas
upp i motionen belysas. Det innebär bland annat att kostnader och övriga
konsekvenser av att införa gratis broddar/halkskydd utreds. Även frågan om
medfinansiering från t.ex. landstinget bör finnas med i underlaget. Med
anledning av detta föreslås att ärendet återremitteras till omsorgsnämnden.
Samråd bör även ske med Södermöre kommundelsnämnd.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till omsorgsnämnden
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser
av att införa gratis broddar/halkskydd.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 23 maj 2016.
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Sekreterare
Anette Mellström

Justeras
Anders Andersson
ordförande

Dzenita Abaza
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Omsorgsnämnden
§ 16
Motion - Förebygg fallolyckor hos våra äldre
Dnr ON 2016/0012
Handlingar
Omsorgsförvaltningens skrivelse 2016-03-10
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – Förebygg fallolyckor hos våra äldre
Bakgrund
På flera platser i Sverige har försök påbörjats med gratis utdelning av broddar
till våra äldre medborgare. Argumenten är att det är en vinst för samhället i
både resurser och minskat mänskligt lidande.
I motionen föreslås att kommunen erbjuder broddar/ halkskydd för
kommuninvånare som idag har hemtjänst eller larm, i andra hand till alla över
65 år samt att förvaltningen ges i uppdrag att söka medfinansiering från till
exempel landstinget.
Inom omsorgsförvaltningen är arbetet med att förebygga fall ett prioriterat mål
för 2016.
Inom förvaltningen finns ett välutvecklat samarbete på samtliga boenden och
hemtjänstenheter i team, där ett systematiskt och strukturerat arbete kring fall
och fallprevention sker. På teamet diskuteras alla fall och möjliga åtgärder för
att förhindra nya fall för individen. Inom hemtjänst kan fysioterapeut/
sjukgymnast och arbetsterapeut även göra en miljööversyn och informera om
fallprevention i samband med hembesök. Dessutom har personer som är över
65 år eller som har en funktionsnedsättning tillgång till Seniorlotsen, som
hjälper till att fallsäkra hemmet exempelvis genom att fästa lösa sladdar eller
hjälpa till med att sätta upp gardiner.
En effektiv fallprevention innefattar åtgärder såsom individuell riskbedömning,
översyn av läkemedel och kost, fysisk träning, sociala aktiviteter, åtgärder i
boendemiljön och hjälpmedel.
Det är en stor del av olyckor bland äldre som leder till sjukhusvård som
orsakats av halkning. Skaderisken ökar ju äldre man blir.
Det finns idag en mängd olika halkskydd för både inomhus- och utomhusbruk
som exempelvis broddar för skor med helfotsskydd, framfotsskydd, hälskydd i
olika storlekar samt halksockor. Skydden ska anpassas till underlaget för att inte
vara en säkerhetsrisk. De kan vara fast monterade eller löstagbara. De ska helst
vara CE-märkta vilket innebär att produkten uppfyller vissa säkerhetskrav.
Problem kan uppstå gällande säkerhetsaspekten och administrering då
utprovning bör göras av kunnig personal.
Anslaget på kommunens anslagstavla den 5 april 2016
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Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-03-31

Ersättning med en viss engångssumma exempelvis via en rekvisition skulle
kunna utgå för förslagsvis äldre över 80 år. Här finns ett system för erbjudande
av uppsökande verksamhet för äldre över 80 år där bland annat fallprevention
ingår. Frågan om behov av halkskydd i form av broddar skulle kunna lyftas i
detta sammanhang då även information om säkerhetsrisker i samband med
användandet skulle kunna ingå.
Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen, men anser att fullmäktige
bör ge nämnden i uppdrag att utreda förslaget ytterligare, där praktiska och
ekonomiska aspekter belyses samt att återkomma till fullmäktige med förslag
på införande och kostnader för detta.

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Kristina Podolak-Andersson
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden
§ 124
Yttrande över motion från Allians för Kalmar ”Bättre
skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem”
Dnr BUN 2017/0897
Handlingar
- Motion ”Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24.
- Kompletterande omvärldsundersökning 2017-11-20.
Bakgrund
Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har
inkommit med en motion till kommunfullmäktige syftande till att införa
”Aktivt skolval” i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås:
1. Att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla.
2. Att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande
information om utbudet av skolor.
3. Att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i
kommunen.
4. Att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning
förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt
ifrån hemmet.
5. Att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i
Kalmar, fristående såväl som kommunala.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 november
2017 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsförvaltningen för att
inhämta information och erfarenheter från kommuner som redan
implementerar aktivt skolval, såsom Nacka och Botkyrka, samt gemensamt
kösystem, såsom Nacka och Stockholm.
Yttrande
Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens
slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska
skolsegregationen, i detta fall genom att införa aktivt skolval. Kommissionens
betänkande har barn- och ungdomsnämnden vid två tillfällen yttrat sig om,
bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt skolval
behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad
skolsegregation behöver arbetas fram. Vidare tryckte barn- och

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017
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Barn- och ungdomsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-12-13

ungdomsnämnden på att många av de insatser som nämndes högst troligt är
förknippade med ökade kostnader för skolhuvudmannen.
Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen
(10 kap 30 §) - den så kallade ”närhetsprincipen”. För att ett aktivt skolval ska
kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras.
Yttrande över motionens punkter:
1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut
de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i
behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen
justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder
som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit
genomföra ”sina” delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget
som barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och
ungdomsnämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten
kommer fram till avseende aktivt skolval.
2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever
och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras
och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. När
vårdnadshavare informeras om att barnet ska börja i förskoleklass
kommer de även att informeras om rätten att välja skola och hur de
kan gå tillväga.
3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom
skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens
språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer
ske på barn- och ungdomsförvaltningen.
4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta
sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande
ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än
lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad
skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt.
5. Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett
gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den
fristående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha
egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som
skolinspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som
offentlig huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att
kunna genomföra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller
urvalsprinciper.
Utifrån ovanstående yttrande och efter kontakt med kommuner som, i enlighet
med barn- och ungdomsnämndens återremiss, redan implementerat aktivt
skolval föreslår förvaltningskontoret att motionens förslag avseende punkt 1, 4
och 5 ska avslås samt att motionens förslag avseende punkt 2 och 3 ska anses
som besvarade.
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Barn- och ungdomsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-12-13

Samråd har skett med Södermöre kommundelsnämnd.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1)

Björn Brändewall (L), med instämmande av Måns Linge (M) och Patrik
Olsen (M), föreslår barn- och ungdomsnämnden
- att bifalla förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 2,
3 och 4
- att yttrandet om punkt 1 ges lydelsen: ”Kalmar kommuns skolor bör
fortsätta att endast i mån av plats ta emot elever som valt en skola
utanför sitt upptagningsområde. Men parallellt med detta bör
kommunen låta söktrycket vara vägledande för hur kommunen
planerar sina skolors dimensionering på sikt. Därmed kan respektive
skolas kapacitet återspegla kommuninvånarnas efterfrågan lite bättre
för varje år.”
- att i yttrandet om punkt 5 ersätta den sista meningen med: ”Däremot
kan barn- och ungdomsförvaltningen erbjuda fristående skolor att
löpande rapportera antal lediga platser (eller kölängd) per årskurs, och
publicera dessa på webben jämte uppgifter om kommunens egna
skolor. Därmed kan kommuninvånarna få en fingervisning om
möjligheterna att komma in på respektive skola, även om slutligt
beslut alltid tas av skolans rektor.”

2)

Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla
förvaltningskontorets förslag till yttrande.

Ajournering
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 10:05-10:20.
Sedan överläggningen avslutats beslutar först barn- och ungdomsnämnden i
enlighet med förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 2, 3 och
4 i motionen.
Härefter frågar ordföranden om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla Björn
Brändewalls m.fl. ändringsförslag eller förvaltningskontorets förslag till
yttrande avseende punkt 1 och 5 i motionen. Han finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller förvaltningskontorets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5,
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
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Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Måns Linge

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Peter Sunnanek
Tfn 0480-45 30 25

2017-12-13

BUN 2017/0897

Barn- och ungdomsnämnden

Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt
skolval och gemensamt kösystem
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5,
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har inkommit med en motion syftande till att införa ”Aktivt skolval” i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås:
1. att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla.
2. att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande information om utbudet av skolor.
3. att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i
kommunen.
4. att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning
förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt
ifrån hemmet.
5. att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i
Kalmar, fristående såväl som kommunala.
Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska skolsegregationen, i
detta fall genom att införa aktivt skolval.
Kommissionens betänkande har barn- och ungdomsnämnden vid två tillfällen
yttrat sig om, bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │Peter.Sunnanek@kalmar.se
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skolval behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad skolsegregation behöver arbetas fram.
Vidare tryckte barn- och ungdomsnämnden på att många av de insatser som
nämndes högst troligt är förknippade med ökade kostnader för skolhuvudmannen.
Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen
(10 kap 30 §) - den så kallade ”närhetsprincipen”. För att ett aktivt skolval ska
kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras.
Yttrande
1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut
de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i
behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen
justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder
som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit genomföra ”sina” delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget som
barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och ungdomsnämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten kommer fram till
avseende aktivt skolval.
2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever
och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras
och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. När
vårdnadshavare informeras om att barnet ska börja i förskoleklass
kommer de även att informeras om rätten att välja skola och hur de
kan gå tillväga.
3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom
skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens
språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer
ske på barn- och ungdomsförvaltningen.
4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta
sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande
ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än
lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad
skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt.
5. Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett
gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den fristående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha
egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som skolinspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som offentlig
huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att kunna genomföra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller urvalsprinciper.

Mats Linde
Förvaltningschef

Peter Sunnanek
Planeringssekreterare

Bilaga: Kompletterande omvärldsundersökning

Handläggare

Datum

Peter Sunnanek
0480-45 30 25

2017-11-30

Kompletterande omvärldsundersökning till ”Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt
skolval och gemensamt kösystem”
Bakgrund
Ett antal kommuner i Sverige har någon form av obligatoriskt skolval, liknande
det som motionärerna föreslår ska införas i Kalmar kommun.
Gemensamt för dessa kommuner är att de genomför det obligatoriska skolvalet
inför läsårsstart (ofta sker det under 2-4 veckor runt årsskiftet). Utanför det
”ordinarie skolvalet” går det fortfarande att byta skola, men då tas kontakten
direkt med aktuell skola. Det sker ingen gemensam hantering.
De elever som omfattas av obligatoriskt skolval är elever som ska börja i förskoleklass, samt elever som går sin sista årskurs på en skola och därefter hänvisas till annan skola.
Inför den obligatoriska valperioden går skriftlig information till aktuella elevers
vårdnadshavare (översättning???). Kopplat till detta finns också en beredskap
på ”medborgarkontor” eller liknande att vara behjälplig med valet.
Urval
Elever placeras på skolor efter urvalskriteriet ”Relativ närhet” som innebär att
elevens val ställs mot andra elevers val i relation till alternativa skolor. Om två
elever väljer samma skola så tilldelas platsen eleven som får längst (netto) till en
alternativ skola enligt följande beräkning (från Uppsala kommun):
 Avståndet mäts mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade
skolan.
 Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd =
den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola.
Den relativa närheten begränsas till att gälla inom vissa begränsade geografiska
områden (baserat på gångavstånd):
 För F-3 räknas 2 km.
 För 4-6 räknas 3 km.
 För 7-9 räknas 4 km.
Vissa kommuner tillämpar syskonförtur, vilken begränsas till att gälla för elever
i F-2 vars syskon finns på skolan dock högst i åk 3.

Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5
Tel 0480-45 00 00 vx │peter.sunnanek@kalmar.se
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Skulle en elev inte få plats på valda skolor placeras eleven i den närmaste
kommunala skolan som har plats.
Bedömningen är att hanteringen med relativ närhet inte står i strid med gällande skollags närhetsprincip.
Skolskjuts
Efterforskningarna tyder på att organiserad skolskjuts enbart beviljas vid val
inom ordinarie skolskjutsområde. Övriga elever tilldelas busskort.
Gemensamt antagnings-/kösystem
I undersökta kommuner finns i vissa fall möjlighet att även välja fristående
skolor, varför det kan betraktas som ett gemensamt valsystem. Men det framgår också tydligt att fristående skolor kan ha ett alternativt urvalssystem. Vid
frågor runt detta hänvisas till aktuell friskola. De friskolor som valt att inte ingå
i den gemensamma antagningshanteringen får den intresserade själv ta kontakt
med, alltså även under perioden för obligatoriskt skolval.
Det är enbart i samband med det obligatoriska skolvalet som det är ett gemensamt antagningssystem. Vid byte av skola etc. hänvisas elev/vårdnadshavare till
aktuell skola.
Analys
Jämförda kommuner är inte möjliga att likställa med Kalmar kommun i en
handvändning. I jämförelsen utmärker sig Kalmar genom att vara mindre och
dessutom glesare befolkad, utöver vilket även glesare lokaltrafik komplicerar
läget ytterligare.
Tätortsgrad
Nacka
98,8
Botkyrka
97,4
Borås
89,6
Eskilstuna 88,2
Haninge
93,8
Uppsala
87,3
Stockholm 100

Bef.täthet
11
18
46
58
31
53
2

Folkmängd
16
21
13
15
24
4
1

Kalmar

77

33

87,9

Def. Tätortsgrad: andel boende som bor i tätort (tätbebyggt område)
Bef.täthet: siffran anger vilken plats i riket kommunen rankas till.
Folkmängd: siffran anger vilken plats i riket kommunen rankas till.
Ju större en kommun är och ju tätare befolkad desto fler (alternativt större)
skolor finns att välja inom ett givet geografiskt område. Genom att undersöka
ovanstående kommuners skolområdeskartor bekräftas detta.
Att införa aktivt skolval inom Kalmar kommun på liknande sätt som i ovanstående kommuner skulle inte innebära någon betydande förändring mot hur det
ser ut idag. Enbart sex av kommunens nitton (tretton inom BoU) kan komma
ifråga för att falla inom de i andra kommuner avgränsade geografiska områdena.
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Djuräng
Funkabo
KSS
Lindö
Vasa
F-berg

Djuräng Funkabo KSS
1300
2400
1300
2400
2400
2400
2800
2000
3700
3700
3300
5700
4100
3700
6200

Lindö
2800
2000
3700
2000
2900

Vasa
3700
3300
5700
2000

F-berg
4100
3700
6200
2900
1100

1100

Fullt möjligt att tillämpa relativ närhet
Tveksamt om relativ närhet påverkar
annat än i möjligen högre årskurser

Siffrorna i tabellen ovan är antal meter mellan skolorna.
Tabellen ovan kan anses halta då den beskriver avståndet mellan skolor och
inte mellan elevernas folkbokföringsadresser. Tabellen är tänkt att ge en bild
över de geografiska avstånden snarare än att vara en exakt bild.
Däremot har folkbokföringsadresser jämförts för att avgränsa de skolor som
inte kan komma ifråga. T.ex. ingen adress ligger inom både Kalmarsundsskolans radie och samtidigt Lindsdalsskolornas, varför Lindsdalsskolorna utelämnats ur tabellen.
Ett av motionärerna beskrivet skäl till att införa obligatoriskt (aktivt) skolval är
att minska skolsegregationen, men i Kalmar kommun skulle ett införande med
inspiration från ovanstående kommuners hantering inte påverka skolsegregationen annat än högst marginellt. Med utgångspunkt från dagens situation skulle
elever från två av kommunens tre skolor med högst socio-ekonomiskt index
redan från början vara exkluderade från det obligatoriska skolvalet i praktiken
eftersom de ligger för perifert från övriga skolor. Elever från den tredje skolan
har i bästa fall en mindre teoretisk chans att få förtur på andra skolor.
Slutsats
Mot bakgrund av ovanstående bedöms inte omvärldsjämförelsen anföra några
argument mot det ursprungliga förslaget till beslut, varför det kvarstår som det
är formulerat i ”Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt skolval och
gemensamt kösystem”.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-01-24

Ärendebeteckning

KS 2018/0056

Kommunstyrelsen

Instruktion för kommundirektören
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för kommundirektören.
Bakgrund
Enligt 7 kap kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Nedan följer instruktion för kommundirektör Annette Andersson.
Instruktion för kommundirektör i Kalmar kommun
Ställning i organisationen
Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen och har den ledande
ställningen bland kommunens anställda tjänstepersoner.
Ansvarsområden
Utöver det som framkommer om ansvar och befogenheter i dokumentet
”Funktionsbeskrivning och fördelning av arbetsuppgifter samt delegation för
chef” gäller även nedanstående.
•
•
•

Kommundirektören är övergripande ansvarig chef för kommunledningskontoret.
Kommundirektören har arbetsgivarrollen för kommunens
förvaltningschefer men dessa svarar för sina verksamheter gentemot
sina nämnder.
Kommundirektören är chef för staben på kommunledningskontoret.

Uppdrag
Kommundirektören har följande uppdrag:

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarar för att ärenden som kommunstyrelsens utskott och
kommunstyrelsen ska behandla är tillfredsställande beredda och
utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter.
Ansvarar för verkställighet och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen
Är mottagare av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige riktar till kommundirektören och ansvarig för genomförande och återrapportering.
Biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt som beskrivs i
kommunallagen.
Se till så att styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll
följs i organisationen.
Arbetar i sin roll med både majoriteten och opposition i kommunstyrelsen.
Verkar för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda
och tjänstepersoner.
Ansvarar för att kommunfullmäktiges mål, uppdrag, ramar, riktlinjer
och styrande dokument förankras i kommunen.
Bereder ärenden rörande anställning och avveckling av förvaltningschefer inför beslut i kommunstyrelsen.
Utgör tillsammans med verkställande direktören för Kalmar
Kommunbolag AB kommunens koncernledning som ska samordna
och leda koncernövergripande frågor. Koncernledningen ansvarar
också för att samordning sker mellan bolags- och förvaltningschefer i
koncernövergripande frågor och gemensamma uppgifter samt att ett
koncernperspektiv beaktas.
Leder och samordnar förvaltningschefsgruppen. I uppdraget ingår
samordning mellan cheferna avseende strategiska kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter samt att ett koncernperspektiv beaktas.
Genomför medarbetar- och lönesamtal med förvaltningschefer och
kommunledningskontorets stab.
Ansvarar för att kommunledningskontoret bedrivs i enlighet med
gällande lagar och föreskrifter och har övergripande ansvar för
kommunledningskontorets personal och budget.
Är ordförande i PIB (plan- och investeringsberedningen), SAV
(samverkan arbete och välfärd), IT-styrgruppen samt i den
kommuncentrala samverkansgruppen.
Har rätt att besluta om organisationsförändringar inom
kommunledningskontoret.
Har en drivande roll i arbetet med att utveckla och effektivisera
kommunens organisation och verksamhet.
Deltar i det strategiska arbetet vid etablering och planering av företag.
Representerar och företräder kommunens tjänstepersonsorganisation i
olika lokala, regionala och nationella sammanhang.
Skapar öppenhet i bemötandet av massmedia i enlighet med
offentlighetsprincipen och ger ärliga och korrekta uppgifter.
Informera kommunfullmäktige om strategiska frågor/förändringar i
verksamheterna i samband med fullmäktiges möten.
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Övrigt
• Har yttranderätt vid kommunstyrelsens och dess utskotts
sammanträden och har rätt att göra en anteckning till protokollet i
frågor som rör ekonomi t.ex. om finansiering saknas vid vissa beslut.
• Har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder efter
beslut av berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens
ordförande. Berörd förvaltningschef ska informeras i förväg.
• Äger rätt att meddela olika direktiv och infordra uppgifter från de
kommunala förvaltningarna. Respektive förvaltningschef informeras
dock alltid i dessa sammanhang
Uppföljning av uppdragen
Uppföljning av kommundirektörens uppdrag sker vid uppföljnings- och
medarbetarsamtal med kommunstyrelsens presidium. Uppföljningen ligger
tillsammans med kommunens lönekriterier till grund för det årliga lönesamtalet
mellan kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
Delegera
Till förvaltningschef för kommunledningskontoret, exklusive koncernledning
med stab, har kommundirektören delegerat nedanstående uppdrag som följs
upp vid månatliga möten dem emellan:
• Löpande frågor rörande kommunledningskontorets verksamhet.
• Löpande övergripande ekonomi- och budgetfrågor rörande
kommunledningskontoret.
• Samordning av kommunledningskontorets ledningsgrupp.
• Ordförandeskap i kommunledningskontorets samverkansgrupp.
• Medarbetar- och lönesamtal för enhetschefer anställda på
kommunledningskontoret.
Johan Persson

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Bertil Dahl
kommunstyrelsens 2.e vice ordförande

Christina Fosnes
kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Kompletterande information inför beslut om Kalmarhems köp av
andelar i vindkraftverk
Kalmarhem undermäter och debiterar el i 1428 lägenheter.
Undermätningen har pågått sedan 2008 och fullt utbyggt 2012 i dessa
lägenheter. Bolaget har varit registrerade som elhandelsbolag från
2014. Något år senare blev det ett lagkrav att alla som debiterar el
måste vara registrerade som elhandelsbolag hos skatteverket. Det
innebär att Kalmarhem själva har betalat in energiskatten till
skatteverket istället för att få energiskatten på elfakturan. Så under de
senaste fyra åren har vi inte betalat moms på energiskatten.
Det som har ändrats är att från den 1 januari 2018 är elnätsbolagen
som betalar in energiskatten till skatteverket istället för elhandelsbolaget
som det var innan, och vi kan inte registrera oss som ett elnätsbolag.
Däremot finns det ett undantag, om man är elproducent över de
gränsvärden som finns så ska man själv betala in energiskatten till
skatteverket. För att komma över dessa gränsvärden behöver vi köpa
mer vind eller solkraft för att få betala in skatten själva och på så sätt
slippa betala moms på skatten.

Jämförelse investerings-och driftkalkyl mellan vindkraftverk och solkraft:
Vindkraft har 5 ggr så mycket nyttjandetid per år jämfört med solkraft,
se bilaga investerings-och driftkalkyl.
Trots att vindkraftverk har en högre driftskostnad än solkraft så är bedömningen
att gå vidare med vindkraftsalternativet och att det i ett hållbarhetsperspektiv
är rätt att satsa på de båda förnybara kraftkällorna i vår region.
Fortsatt utbyggnad av solkraft kommer att ske löpande i bolaget på nya tak i
samband med nyproduktion.

Bilaga: investerings- och driftkalkyl vindkraft /solkraft

BESÖKSADRESS LARMTORGET 3 | BOX 305, 391 23 KALMAR
TEL 0480-44 75 00 | FAX 0480-44 75 19 | WWW.KALMARHEM.SE | KUNDSERVICE@KALMARHEM.SE

BESÖKSADRESS LARMTORGET 3 | BOX 305, 391 23 KALMAR
TEL 0480-44 75 00 | FAX 0480-44 75 19 | WWW.KALMARHEM.SE | KUNDSERVICE@KALMARHEM.SE

Sammanställning Vindkraft eller Solkrafts investering
Vindkraftverk:
Fakta:
Andel:
Effekt:
Driftsättning:

Solcellspark:

4/32 delar
1137 andelar
187,5 kW
113,7 kW
2018-02-01 2018-06-01 (tidigast)

Nedanstående kostnader är beräknade från 2018-01-01
Investeringskostnad:
Momskostnad innan
driftsättn. 2018
Aktiekostnad:
Summa kostnader:

Besparing moms 2018:
Besparing moms 2019:
Payoff tid:
Investering återbetalad:

-1 250 700 kr

-70 833 kr

-354 165 kr

-10 000 kr

0 kr

-1 880 833 kr

-1 604 865 kr

779 167 kr
850 000 kr

495 833 kr
850 000 kr

2020-03-15

Energileverans/år: kWh
562 500
Energi intäkt ca kr/år
225 000 kr
Energi intäkten är inte medräknad i kalkyen

Solcellspark:

4/32 delar
187,5 kW
2018-02-01

1137 andelar
113,7 kW
2018-06-01 (tidigast)

Nedanstående kostnader är beräknade från 2018-01-01

-1 800 000 kr

2 år 2,5 mån

Fakta:
Andel:
Effekt:
Driftsättning:

Vindkraftverk:

Investeringskostnad:
Momskostnad innan
driftsättn. 2018

-1 800 000 kr

-1 250 700 kr

-70 833 kr

-354 165 kr

-10 000 kr

0 kr

-1 880 833 kr

-1 604 865 kr

Besparing moms 2018:
Energi intäkt 2018:
Summa intäkt 2018:

779 167 kr
206 250 kr
985 417 kr

495 833 kr
26 530 kr
522 363 kr

Besparing moms 2019:
Energi intäkt 2019:
Summa intäkt 2019:

850 000 kr
225 000 kr
1 075 000 kr

850 000 kr
45 480 kr
895 480 kr

Summa intäkter 2018-2019:

2 060 417 kr

1 417 843 kr

1 år 10 mån
2019-11-01

2 år 2,5 mån
2020-03-15

562 500
225 000 kr

113 700
45 480 kr

Aktiekostnad:
Summa kostnader:

2 år 4 mån
2020-05-01

113 700
45 480 kr

Payoff tid:
Investering återbetalad:
Energileverans/år: kWh
Energi intäkt ca kr/år
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Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 december 2017
§ 105

Kalmarhems köp av andelar i vindkraftverk samt aktier i Rockneby Vind AB
Handlingar
Tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag från Kalmarhem AB.
Överläggning
Ola Johansson lämnade information om att Kalmarhems beslut om köp av andel i
vindkraftverk samt aktier i Rockneby Vind AB är en direkt effekt av ändrade regler
för energiskatt. Från och med den 1 januari 2018 är den som yrkesmässigt
producerar eller levererar el skattskyldig till att betala energiskatt på el.
Skattskyldigheten innebär bland annat att inköp av el sker utan energiskatt och att
den skattskyldige själv redovisar och betalar energiskatt till Skatteverket. För den
som har begränsad avdragsrätt för moms kan inköp av el utan energiskatt medföra
en minskad momskostnad.
För Kalmarhems del innebär den minskade momskostnaden ca 850 000 kr/år
förutsatt att förvärv sker så att en installerad generatoreffekt över 125 kW uppnås,
och därmed uppfyller kravet som elproducent.
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom Kalmarhems beslut att Kommunfullmäktige föreslås
besluta att Kalmarhem AB förvärvar 4/32 delar i vindkraftverk 4 på fastigheterna
Ryssbylund 1:1 samt Nöbble 1:1 i Kalmar kommun för 1 800 000 kr samt 100 aktier
i driftbolaget Rockneby Vind AB för 10 000 kr.
Styrelsen lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Christina Fosnes

KASSAFLÖDE, tkr
Avkastning på totalt kapital, tkr
Intäkter
Besparing moms
Utbet; drift, underhåll, försäkringar m
Skatt
Driftnetto
Nuvärde driftnetto
Restvärde

Nuvärde driftnetton
Nuvärde restvärde
Avkastningsvärde
Grundinvestering
Nuvärde, netto

RESULTATPÅVERKAN, tkr
År
Intäkter
Besparing, moms
Drift & underhåll, försäkringar m.m.
Skatt
Avskrivningar
Räntekostnader
Resultat
Bokfört värde, UB
Resultat, ackumulerat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

230
850
-56
-13
1 011
945

232
859
-57
-13
1 021
892

235
867
-57
-13
1 031
842

237
876
-58
-13
1 041
794

239
885
-59
-14
1 052
750

242
893
-59
-14
1 062
708

244
902
-60
-14
1 073
668

247
911
-60
-14
1 084
631

249
920
-61
-14
1 094
595

252
930
-62
-14
1 105
562
21 892

254
939
-62
-14
1 116

Antaganden, kassaföden, kr
Fastighetsskatt
Investeringskostnad
Intäkter
Momsbesparing
Drift & underhåll, försäkringar m.m
Årlig prishöjning intäkter %
Årlig kostnadsökn %

13 000
1 810 000
230 000
850 000
56 250
1,0%
1,0%

7 386
11 129
18 515
-1 810
16 705

7,0%
5,1%

Antaganden, resultatpåverkan
Avskrivning/år
Låneränta

5,0%
2,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

230
850
-56
-13
-91
-45
875

232
859
-57
-13
-91
-45
885

235
867
-57
-13
-91
-45
895

237
876
-58
-13
-91
-45
906

239
885
-59
-14
-91
-45
916

242
893
-59
-14
-91
-45
927

244
902
-60
-14
-91
-45
937

247
911
-60
-14
-91
-45
948

249
920
-61
-14
-91
-45
959

252
930
-62
-14
-91
-45
970

1 720
875

1 629
1 760

1 539
2 655

1 448
3 561

1 358
4 477

1 267
5 404

1 177
6 341

1 086
7 289

996
8 247

905
9 217

= inmatningsfält

Investeringskalkyl vindkrafverk.xlsxKalkyl2017-12-15

Kalkylränta
Direktavkastningskrav restvärde

Kalmarhem AB

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2017

§ 100 Köp av 4/32 andelar i vindkraftverk 4 på fastigheterna Ryssbylund 1:1 samt
Nöbble 1:1 i Kalmar kommun samt aktier i Rockneby Vind AB
FC informerade om att den som yrkesmässigt producerar eller levererar el (fr.o.m. 1 jan
2018) är skattskyldig till att betala energiskatt på el. Skattskyldigheten innebär bland annat
att inköp av el sker utan energiskatt och att den skattskyldige själv redovisar och betalar
energiskatt till skatteverket. För den som har begränsad avdragsrätt för moms kan inköp av
el utan energiskatt medföra en minskad momskostnad.
För Kalmarhems del innebär den minskade momskostnaden ca 850 000 kr/år förutsatt att vi
gör ovanstående förvärv så att vi uppnår en installerad generatoreffekt över 125 kW, och
därmed uppfyller kravet som elproducent.
Önskemål om en långsiktig plan för förnybar energi framkom.
Beslut: Styrelsen beslutar att förvärva 4/32 delar i vindkraftverk 4 på fastigheterna
Ryssbylund 1:1 samt Nöbble 1:1 i Kalmar kommun för 1 800 000 kr samt 100 aktier i
driftbolaget Rockneby Vind AB för 10 000 kr.
Avvikande mening
Styrelseledamot Per Dahl reserverar sig mot beslutet.

Sekreterare Martina Holm

Justerat

Rätt utdraget intygar
Per Stephani

Roger Holmberg
Ordförande

Per Dahl
Vice Ordförande

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

2018-01-29

KS 2018/0034

Gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs
hopptävling med kval till Göteborgs Horseshow
Den 11 februari 2018 arrangerar Kalmar Hästsportklubb en hopptävling med
kval till Göteborgs Horseshow. Ca 150 tävlande från hela Sverige väntas delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag till en gemensam måltid för
ryttarna i samband med tävlingarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Kalmar Hästsportklubbs tävlingar den 11 februari
2018. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetbidrag).

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

2018-01-29

KS 2018/0041

Kalmar Hästsportklubb

Gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs
ungdomskval till Falsterbo Grand Prix
Den 20-22 april 2018 arrangerar Kalmar Hästsportklubb ungdomskval till
Falsterbo Grand Prix. Ca 200 tävlande från hela Sverige väntas delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag till en gemensam måltid för
ryttarna i samband med tävlingarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Kalmar Hästsportklubbs ungdomskval den 20-22
april 2018. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler
följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetbidrag).

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

Anna Hallenberg
0480-45 04 28

Ärendebeteckning

2018-01-09

KS 2017/0848

01.01

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut - December 2017
Projekt- och exploateringsenheten
Punkt i delegationsordning
Datum
Ärende/Beslut/Yttrande

Delegat/
Beslutsfattare

E1

Yttrande över förslag till detaljplaner m m

E4

Förlängning av markreservationer och markanvisningsavtal med högst tre månader

171212
171212
171212
171213

Förlängning markreservation del av Dörby 7:7 Smedby tågstn – EA
Förlängning markreservation Hjortronet 2 Snurrom – LW Fastigheter
Förlängning markreservation del av Oxhagen 2:1 – Havsströmmen AB
Förlängning markanvisningsavtal del av Oxhagen 2:1 – Kalmarhem

E 6-7

Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt

Diarienummer

KS 2017/0299-6
KS 2016/0025-102
KS 2016/0126-6
KS 2016/0493-12

Försäljning eller köp av mark och byggnader eller ök om fastighetsreglering

171201
171201
171213
171214
171219

Försäljning Åkerrenen 2, Smedby – köpehandling Hem1 Sydost AB
Helen Törnvall
Försäljning Ljungby 38:14 Ljungbyholm – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Försäljning Ljungby 38:4 Ljungbyholm – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Försäljning Ljungby 38:7 Ljungbyholm – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Avtal o ök om fastighetsreglering berörande Dokumentet 5 o 8 – Lantmännen Helen Törnvall

KS 2017/1318-1
KS 2017/1319-1
KS 2017/1320-1
KS 2017/1321-1
KS 2016/0361-27

E9

Teckna exploateringsavtal – kommunens åtagande uppgår till högst 50 gånger prisbasbeloppet

E 12-13

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i kommunens fastigheter. Träffa avtal om servitut och ledningsrätt…

171205
171207

Avtalsservitut och ansökan om inskrivning avseende Hemvärnet 1
Ök om frgl samt bildande av ledningsrätt Djurängen 2:4 och Motorn 6

Joakim Sköldén
Helen Törnvall

KS 2017/0279-52
KS 2012/0369-29

E 14

Besluta om kommunen som fastighetsägare ska ingå i gemensamhetsanläggning

E 15

Arrendera ut o upplåta mark med nyttjanderätt för högst 10 år, där årlig avgift ej överstiger 15 gånger prisbasbeloppet

E 16

Upplåta mark med tomträtt för kontor, handel o industri när fastigheten behöver utökas för pågående verksamhet

E 18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och yttra sig i sådana ärenden…

E 19

Yttrande över bygglov (grannintyg) samt grannmedgivande till bygglovsbefriade byggnationer

171205
171205
171205
171205
171205
171205

Krafslösa 8:1 – ingen erinran avseende tidsbegränsat lov för uppställning av
kontorsmodul samt två sjöcontainers 2017-11-11 till 2022-11-11
Venus 13 – under förutsättning att förrådet placeras 1 m från tomtgräns,
ingen erinran avseende nybyggnad av förråd samt plank
Muttern 1, del av – ingen erinran avs nybyggnad av verkstad-/kontorslokal
Änterhaken 13 – ingen erinran avs nybyggnad enbostadshus, carport/förråd
Knapegården 1:99 – ingen erinran avs tillbyggn enbostadshus inglasat uterum
Spjutkastaren 6 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35A, plan 4
Tel 0480-45 00 00 vx │anna.hallenberg@kalmar.se

Maria Jakobsson

KS 2017/1224-2

Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Maria Jakobsson

KS 2017/1225-2
KS 2017/1237-2
KS 2017/1240-2
KS 2017/1241-2
KS 2017/1246-2
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171205
171213
171213
171218
171218
171218
171218
171218
171219
171221
171221
171221
171221
171221

G5

171207
171222

Rimsmeden 7 – ingen erinran avs om- o tillbyggn av affärslokal till hälsocentral Joakim Sköldén
Kungsljuset 3 – ingen erinran avseende tidsbegränsat lov uppställning av
bostadsmodul 2017-12-10 till 2018-12-10
Josefine Blomlöf
Smedby 1:9 – erinran avseende förnyelse av bygglov för uppställning av
släpvagnar till 2022-03-01. Tillstyrker bygglov ett år i taget.
Josefine Blomlöf
Berga 10:19 – ingen erinran avseende förlängning av tidsbegränsat lov
tom 2022-10-01 uppställningsplats, byggbod, skyltar och material
Maria Jakobsson
Rovan 13 – ingen erinran avseende tillbyggnad av förråd o cykelparkering
samt ändrad användning från garage till studentlägenheter
Joakim Sköldén
Änglamark 4 – ingen erinran avseende nybyggnad av garage o carport,
tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt garage
Maria Jakobsson
Ljungby 38:5 – ingen erinran avseende nybyggnad av enbostadshus
Josefine Blomlöf
Åby 6:40 – erinran avseende nybyggnad av enbostadshus då åtgärden innebär
avvikelse mot gällande detaljplan, som bör följas under genomförandetiden Maria Jakobsson
Blåvingen 8 – ingen erinran avseende parkering
Maria Jakobsson
Tor 4 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus
Maria Jakobsson
Rinkaby 10:26 – ingen erinran avs nybyggnad av carport/förråd samt marklov Patrik Ihrman
Vänskapen 1 – ingen erinran avs tillbyggnad av förråd, poängterade u-område Maria Jakobsson
Rockneby 11:72 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum Maria Jakobsson
Lyckhult 1:116 – ingen erinran avseende tidsbegränsat lov upplagsplats för
mansbodar och material 2018-01-01—12-31, poängterade avtal bör upprättas Patrik Ihrman

KS 2017/1247-2
KS 2017/1236-2
KS 2017/1238-2
KS 2017/1205-4
KS 2017/1289-2
KS 2017/1290-2
KS 2017/1292-2
KS 2017/1293-2
KS 2017/1291-2
KS 2017/1294-2
KS 2017/1309-2
KS 2017/1310-2
KS 2017/1311-2
KS 2017/1322-2

Beslut och avtal i andra ärenden som till art o betydelse kan jämföras med ovan angivna

Skyffeln 1 – granneintyg avseende värmepumpsanläggning
Överenskommelse om markarbeten på Postamentet 1-9 – OBOS Mark AB

Maria Jakobsson
Pär Svanfeldt

KS 2017/1336-1
KS 2016/0221-47

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Yvonne Jenssen
50041

2018-01-17

KS 2017/0023

Kommunstyrelsen

Anställningar på delegation oktober - december
2017
Klicka här för att ange text.

Carl Ekstrand, Jesper Berglund, Kristin Carlsson, Monica Carlström, Tony
Nilsson, Magnus Andersson, larmoperatörer, TLC
Jens Jonsson, chef kontaktcenter/TLC

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│Yvonne.Jenssen@kalmar.se

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 8:30-10:00
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 7-13
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 februari 2018.
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§7
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation
för kvalitet i särskilt boende
Dnr KS 2017/1153

Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 26 oktober 2017, § 76.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 5 oktober 2017.
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse den 20 januari 2017.
Bakgrund
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en
rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas
personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
I stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet
runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de
områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
Rekommendationens fyra delar:
1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur
arbetet bedrivs nattetid.
2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre
och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även
nattetid.
3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av
lagstiftning.
4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas
för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt.
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar SKL:s
rekommendation om kvalitet i särskilt boende.
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Överläggning
Mattias Ask, omsorgsförvaltningen, informerar om SKL:s rekommendation för
kvalitet i särskilt boende.
Under överläggningen uttalar flera ledamöter att det inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet ska framgå att samråd skett med Södermöre kommundelsnämnd. Därutöver ska kommundirektören via kommunens IT-styrgrupp ta
fram ett förslag på teknikstrategi utifrån rekommendationen.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation för kvalitet i särskilt boende
Kommundirektören får via kommunens IT-styrgrupp i uppdrag att fram ett
förslag på teknikstrategi utifrån rekommendationen.

§8
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg
fallolyckor hos våra äldre
Dnr KS 2015/1051

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 januari 2018.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 27 april 2017, § 28.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 13 april 2017.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 221.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 29 september 2016, § 58.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 17 augusti 2016.
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 maj 2016, § 47.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 31 mars 2016, § 16.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen erbjuder
broddar/halkskydd för personer över 65 år samt att ansvarig förvaltning
samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex. landstinget.
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Omsorgsnämnden ställde sig den 31 mars 2016 positiv till motionen, då arbetet
med att förebygga fall är ett prioriterat område, men föreslog till fullmäktige att
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Efter omsorgsnämndens behandling av motionen beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 10 maj 2016 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser
av att införa gratis broddar/halkskydd.
Efter att omsorgsförvaltningen kompletterat beslutsunderlaget har
omsorgsnämnden den 29 september 2016 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Vid kommunfullmäktiges behandling den 28 november 2016 beslutades att
återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader för
att införa gratis broddar i enlighet med motionens förstahandsyrkande dvs.
gruppen äldre med beslut om hemtjänst eller larm.
Härefter har omsorgsnämnden undersökt landstingets intresse för att
medfinansiera införandet av broddar i kommunen samt ingå i ett pilotprojekt
med fokus på att erbjuda gratis broddar och gemensamt följa upp och
utvärdera effekterna av en sådan åtgärd. Landstinget har svarat att man först
vill se en uppföljning av pågående projekt med införandet av broddar i andra
kommuner i länet innan man tar beslut om detta.
I verksamhetsplan med internbudget 2018 har omsorgsnämnden den 14
december 2017 beslutat att satsa på att utveckla det sociala innehållet i
hemtjänsten, bl.a. genom att lansera ett introduktionspaket i syfte att få fler
hemtjänsttagare att besöka träffpunkterna. Erbjudandet består av en gratis
lunch, gratis deltagande i valfri aktivitet på träffpunkten samt ett paket broddar.
Under vintern 2017/2018 erbjuds också alla befintliga besökare på
träffpunkterna ett paket broddar. Vidare kommer seniorlotsen också i samband
med uppsökande verksamhet eller fixaruppdrag att erbjuda pensionären
broddar.
Trots avsaknad om besked från landstinget om medfinansiering har
omsorgsnämnden valt att erbjuda broddar enligt intentionerna i motionen.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige besvarar Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att
förebygga fallolyckor hos våra äldre med att omsorgsnämnden från och med
vintern 2017/2018 erbjuder gratis broddar via Träffpunkterna och
Seniorlotsen.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
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”Liberalerna i Kalmar kommun föreslog i en motion i november 2015 att
kommunen ska erbjuda broddar/halkskydd i första hand till äldre som idag har
hemtjänst eller larm, i andra hand till alla invånare över 65 år. Vårt förslag
behandlades på kommunfullmäktige i november 2016, den styrande
majoriteten (S-V-C) ville då avslå min motion.
Frågan om kostnaderna för att dela ut till riskgruppen, dvs. de som idag har
hemtjänst eller larm hade man i november 2016 inte utrett alls. Jag krävde
därför på fullmäktige att denna fråga utreddes först och med stöd av den
samlade oppositionen kunde vi också återremittera ärendet. I debatten kallades
mitt förslag populistiskt och ett förslag utan konstaterad nytta.
Sedan ärendet återremitterades har ett stort antal kommuner fattat beslut om
att dela ut broddar bl.a. S-styrda Borgholm, Emmaboda och Oskarshamns
kommun men även C-styrda Mönsterås kommun till sina invånare över 65 och
säger sig vara nöjda med satsningen.
Ärendet behandlades i omsorgsnämnden i april, där min motion ansågs
besvarad. Efter april 2017 stannade min motion upp.
I höstas lyfte jag frågan på arbetsutskottet den 31 oktober, där jag begärde att
broddar skulle finansieras ur resultatet 2017 tillsammans med bland annat
landsbygdspengen och ökade investeringsbidrag till föreningar. På
kommunstyrelsen den 7 november skulle jag på nytt göra samma begäran men
möttes av nya besked. Muntligt besked lämnades om att omsorgsnämnden
kommer att köpa in 2000 par broddar och dela ut till riskgruppen. Detta
stadfästes senare i omsorgsnämndens internbudget för 2018, nu som del i ett
paket för att attrahera fler äldre till våra träffpunkter.
Nu i den formella hanteringen av min motion anses denna besvarad.
Jag är mycket glad för att äldre nu kommer att kunna uppsöka sin närmsta
träffpunkt och där få gratis broddar, helt i enlighet med motionens intentioner.
Mer än 2 år efter det att min motion lämnades in. Det är också mycket
välkommet att majoriteten vill öka äldres rörelsefrihet och på ett proaktivt sätt
vill förebygga mänskligt lidande och de kostnader som uppstår vid t.ex. ett
lårbensbrott.”

§9
Kommunstyrelsens årsrapport 2017
Dnr KS 2017/0002

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 januari 2018.
Kommunstyrelsens årsrapport 2017.
Uppföljningsrapport verksamhetsmål.
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Uppföljningsrapport intern kontroll.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för
verksamheten 2017. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten
utgör budgetunderlag inför budget 2019.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Det preliminära utfallet
för kontoret är en nettokostnad på 484,8 miljoner kronor jämfört med en
budgetram på 508,9 miljoner kronor. Totalt sett för kommunstyrelsens
verksamheter blev det preliminära överskottet 24,1 miljoner kronor.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering 2018-2019. Måluppfyllelsen uppgick till 94 %.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2017. Slutsatsen är att den interna
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. Dessa finns
med i riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2018.
Överläggning
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommunstyrelsens
årsrapport för 2017.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017 med uppföljning av
verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år 017.

§ 10
Information om Kalmar kommuns preliminära bokslut
2017
Dnr KS 2018/0091

Överläggning
Urban Sparre, kommunledningskontoret, informerar om Kalmar kommuns
preliminära bokslut för 2017.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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§ 11
Information om projekt Kronan Framtid
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk
planering 2019-2020 avsatt 100 000 kronor per år under fem år för att Kalmar
kommun ska medverka i projektet Kronan Framtid. Ett avtal för detta har
tecknats mellan Kalmar kommun och Kalmar läns museum. Projektet innebär
bland annat avslutande av fältarbetet till havs och kvalitetssäkring och
publicering av databasen för Kronans fyndmaterial och flytt och uppordning
av Kronans fyndmaterial i nya föremålsmagasin i f d Volvofabriken.
Överläggning
Lars Einarsson, Kalmar läns museum, redogör för projektet.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 12
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Skapa bättre
förutsättningar för innovation i Kalmar
Dnr KS 2017/0981

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 januari 2018.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion från den 17 september 2017 att
kommunledningskontoret ska få i uppdrag att ta fram en innovationsstrategi
och därigenom skapa en innovationsstruktur för att nya idéer kring såväl
organisation, finansiering och ny teknik bättre ska kunna tas tillvara inom hela
kommunkoncernen. Vidare föreslås att resultat och effekter av koncernens
samlade innovationsfrämjande aktiviteter utvärderas och redovisas årligen i
t.ex. årsredovisningen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande:
Kalmar kommun har flera olika ingångar och vägar för att ta till vara och fånga
upp innovativa idéer och mycket görs redan idag via exempelvis Kalmar
Science Park AB som ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag
som vill utvecklas i Kalmar men även inom olika förvaltningar och bolag. Det
finns också möjlighet att på ett enkelt sätt lämna förbättringsförslag eller
önskemål via ”Tyck till”.
Bedömningen är att Kalmar kommun har en innovationsstruktur för att möta
nya idéer och ser inte behovet av att skapa en innovationsstrategi. När det
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gäller en redovisning av innovationsfrämjande aktiviteteter finns möjlighet att
få en sådan redovisning av Kalmar Science Park AB i kommunstyrelsen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att ärendet ska återremitteras för
att tydligare beskriva hur Kalmar kommun idag arbetar och tar emot nya
innovationer och idéer.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera
ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret
för att tydligare beskriva hur Kalmar kommun idag arbetar och tar emot nya
innovationer och idéer.

§ 13
Instruktion för kommundirektören
Dnr KS 2018/0056

Handlingar
Kommunstyrelsens presidiums skrivelse den 24 januari 2018.
Bakgrund
Enligt 7 kap kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Ett förslag till instruktion för kommundirektör Annette Andersson har tagits
fram med bland annat uppdrag och ansvarsområden.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för kommundirektören.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 8:30-10:00
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 1-6
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
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla § 1 den 23 januari 2018 och §§ 2-6 den 1
februari 2018.
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§1
Upphandling av personlig assistans
Dnr KS 2018/0055

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari 2018.
Bakgrund
Denna upphandling omfattar utförande av personlig assistans enligt LSS 9 §
2 p LSS och socialförsäkringsbalken, SFB 51 kap för barn, ungdomar och
vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som är
folkbokförda i Kalmar kommun och som valt kommunen som assistansanordnare. Insatser som ingår i biståndshandläggares alternativt Försäkringskassans beslut, ska utföras av entreprenören. Verkställigheten av insatsen ska
följa beslut och utredning från Försäkringskassa respektive kommunens
biståndshandläggare.
Uppdraget ska omfatta även delegerade HSL-insatser och kan innefatta andra
insatser enligt LSS och 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), som ges som komplement till assistansen. Ersättningen ska under hela avtalsperioden följa den
statliga assistansersättningen.
I anbudet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat.
Avtalet kommer att löpa tre år från att kontrakt undertecknats. Därefter har
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 år. Om
beställaren önskar påkalla förlängningsoption ska detta ske skriftligen senast
sex månader före avtalstidens utgång.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, och Cecilia Frid, socialförvaltningen,
redogör för ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet
med serviceförvaltningens förslag.
2. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska avbryta upphandlingen
och att ingen ny upphandling ska påbörjas.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Ingemar
Einarssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av personlig assistans och teckna avtal med
Humana Assistans AB (org.nr 556605-3996).
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Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Reservation
Bertil Dahl (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Jag reserverar mig mot beslutet att göra en ny upphandling av personlig
assistans. Jag reserverar mig för mitt förslag att upphandlingen avbryts.
Ibland blir det helt fel!
Vänsterpartiet anser att tidigare beslut om att privatisera personlig assistans var
ett dåligt beslut ur flera aspekter. Det har skapat stor oro bland brukare och
anhöriga. Det är dålig ekonomi, dålig personalpolitik och kan innebära
försämrad verksamhet. Arbetet har skapat stor oro bland de anställda. Arbetet
har krävt stora resurser och mycket tid. Tidigare beslut bygger också på flera
felaktiga bedömningar.
Vi fick också rätt i vår kritik! Arbetsutskottet behandling 20 juni 2017 av anbud
efter upphandlingen visade på ett fullständigt misslyckande. De tre anbud som
lämnats in uppfyllde inte de krav som kommunen ställde på den egna
verksamheten och naturligtvis också på en eventuell entreprenad. Därför
avbryts upphandlingen. Det var bra, men tyvärr fortsatte arbetet med en ny
upphandling. Det fanns ingen anledning att starta en ny upphandling. Det är
bättre att erkänna misslyckandet, göra översyn av verksamheten tillsammans
med personalen och satsa på den egna verksamheten. Därför reserverade jag
mig mot beslutet
Sedan dess har kommunen försökt att på olika sätt trots allt få något företag
som kan ta över personlig assistans. Kommunen har t.o.m. lockat med extra
miljoner, enligt uppgift cirka 4,5 miljoner, det första året för att få någon
intresserad.
Hur långt får privatiseringshetsen sträcka sig? Privatiseringen av personlig
assistans är ett fiasko och en dyr affär för kommunen. Den innebär också en
särbehandling av företag jämfört med den egna verksamheten.
Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad
och erfaren personal.
Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket om
valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt
försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan kommunal och
privat noll.
Kommunen har alltid ansvaret för verksamhetens kostnader i vissa delar och
alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den service personen har rätt till. Detta
kan innebära kostnader. Det finns inget i underlaget om detta.
Det är därför som upphandlingen av personlig assistans måste avbrytas.”
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§2
Information om #Kalmar2020
Bakgrund
I verksamhetsplan med budget 2018 finns under respektive avsnitt ett antal
uppdrag formulerade som ska genomföras under 2018. Ett av uppdragen som
givits kommundirektören är skapa en projektgrupp inom kommunen som i
samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter. År
2020 är ett händelserikt år i Kalmars historia då Linnéuniversitetet är färdigbyggt, Kulturcentrum invigs, flertalet nya stadsdelar har påbörjats och det är
500 år sedan Gustav Vasa landsteg på Stensö udde.
Kommundirektören har utsett näringslivschefen Thomas Davidsson som
uppdragstagare.
Överläggning
Thomas Davidsson, kommunledningskontoret, redogör för arbetet med
#Kalmar2020.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§3
Strategi för jämställdhet 2018-2022 – beslut om remiss
Dnr KS 2017/0868

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 januari 2018.
Förslag till Strategi för jämställdhet 2018-2022.
Bakgrund
I verksamhetsplan med budget för 2018 slår kommunfullmäktige fast att ett av
kommunens långsiktiga mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt förväntas
målet vara uppfyllt senast 2022. Att jämställdhetssäkra kommunens verksamheter innebär att alla verksamheter säkerställer likvärdig service och
bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och
jämställd makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar
oavsett bakgrund och tillhörighet.
Målet är inte nytt men det har visat sig vara svårt att omsätta och följaktligen
också att följa upp. Flera verksamheter har efterfrågat en ökad tydlighet i målet
och stöd för att kunna bryta ner det till verksamhetsnivå.
Kalmar kommuns nuvarande jämställdhetsprogram som omfattar perioden
2014-2020 bygger på de tidigare nationella jämställdhetspolitiska målen, men
under 2016 fattade riksdagen beslut om en förnyad jämställdhetspolitik som
omfattar fler och delvis nya mål.
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Det framtagna förslaget till strategi omfattar endast jämställdhet kopplat till
verksamhet och inte det personalpolitiska området. För att särskilja
verksamhetsperspektivet föreslås att ansvaret för strategin åläggs
kommunstyrelsen, medan ansvaret för diskrimineringsfrågorna även
fortsättningsvis ligger på personalutskottet.
Personalutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att revidera Kalmar kommuns jämställdhetsprogram.
Strategin föreslås nu skickas på remiss till berörda instanser.
Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz och Katarina Johansson Storm, kommunledningskontoret, redogör för förslag till strategi för jämställdhet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända föreslagen strategi för
jämställdhet på remiss till berörda instanser.

§4
Gemensam överförmyndarnämnd – beslut om remiss
Dnr KS 2017/1288

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 januari 2018.
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.
Sammanfattning
Ett förslag om gemensam överförmyndarnämnd har tagits fram i samarbete
mellan Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommuner. Förutsättningarna för
en gemensam överförmyndarnämnd är att kommunfullmäktige i respektive
kommun godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam nämnd och
reglemente för den gemensamma nämnden. Samverkansavtalet om gemensam
överförmyndarnämnd ersätter det tidigare samverkansavtalet om gemensam
organisation för överförmyndarverksamhet mellan parterna.
I förslag till reglemente framgår det att nämnden ska bestå av sex ledamöter
och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera två ledamöter och två
ersättare. Värdkommunen utser ordförande.
Under 2014 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommun. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade att
införa modellen med gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med
1 januari 2016.
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Verksamheten har sedan samgåendet haft tre huvudmän, överförmyndarnämnden i Kalmar kommun, överförmyndaren i Borgholms kommun och
överförmyndaren i Mörbylånga kommun. Erfarenheterna hittills är att både det
löpande arbetet och det mer långsiktiga utvecklingsarbetet försvåras med tre
olika huvudmän. Både kostnader och effektivitet skulle bli bättre i ett
samarbete med en gemensam nämnd.
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi
och kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga
samverkansavtalet. För huvudmannaskapet blir det en förändring när en
nämnd och två överförmyndare blir en gemensam nämnd med den förslagna
bemanningen, men gällande ersättningarna till nämnden föreslås ingen
förändring, d.v.s. att respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/
arvode till respektive ledamot/ersättare.
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsättning
för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling som
krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. Alternativet till
en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen organisera
verksamheten i den egna kommunen.
Den gemensamma nämnden benämns ”Kalmarsunds överförmyndarnämnd”
och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Förslag om gemensam överförmyndarnämnd föreslås nu skickas på remiss till
överförmyndarnämnden i Kalmar kommun.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för förslaget.
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta
i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande ändringar:
- Sista meningen i § 7 i avtalet stryks (”Vid nämndens sammanträden
erhåller tjänstgörande förtroendevalda ersättning.”).
- Sista meningen i § 17 i reglementet stryks (”Vid nämndens
sammanträden erhåller tjänstgörande förtroendevalda ersättning.”).
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att bifalla Johan
Perssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter genomförda ändringar i § 7 i
avtalet och § 17 i reglementet sända förslaget om gemensam överförmyndarnämnd på remiss till överförmyndarnämnden i Kalmar kommun.
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§5
Motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och
Christopher Dywik (KD): En bättre skola genom aktivt
skolval och gemensamt kösystem
Dnr KS 2017/1004

Handlingar
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 13 december 2017, §
124.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 13 december 2017.
Kompletterande omvärldsundersökning.
Bakgrund
Allians för Kalmar (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) föreslår
i en motion att:
1. Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla.
2. Elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande
information om utbudet av skolor.
3. Information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i
kommunen.
4. Se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning
förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt
ifrån hemmet.
5. Undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i
Kalmar, fristående såväl som kommunala.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 november
2017 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsförvaltningen för att
inhämta information och erfarenheter från kommuner som redan implementerat aktivt skolval, såsom Nacka och Botkyrka samt gemensamt kösystem,
såsom Nacka och Stockholm.
Yttrandet till motionen har härefter kompletterats med en omvärldsundersökning. Jämförelsen bedöms inte anföra några argument mot det ursprungliga
förslaget till beslut. Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5 och anser
motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka barn- och
ungdomsnämndens förslag.
2. Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christina Fosnes (M) föreslår att
arbetsutskottet ska tillstyrka motionen.
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag eller motionen. Han finner att
arbetsutskottet tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5,
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservation
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen
mot beslutet:
”Vi välkomnar att man kommer att se över att den information som ges via
Skolmottagningsenheten om rätten att välja skola också ges på andra språk. Vi
välkomnar också en översyn av den information som finns på kommunens
hemsida om hur man väljer skola och att föräldrar kommer att ges information
om detta när barnet ska börja i förskoleklass.
Vi tror att ett förberedande arbete med att införa aktivt skolval skulle kunna
påbörjas i avvaktan på statliga direktiv. Det fungerar bevisligen redan i flera
kommuner. Ett aktivt skolval definieras av Skolkommissionen (SOU 2017:35)
som att ’alla vårdnadshavare förutsätts välja skola’ – varken mer eller mindre.
Kalmar kommun skulle kunna kommunicera detta utan att för den skull
behöva grotta ner sig i nya urvalskriterier, även om en del kommuner har valt
att gå den vägen. Självklart ska kommunen alltid vara lyhörd för kommuninvånarnas efterfrågan när skolornas kapacitet planeras.
Vi tror också att gemensamt och frivilligt kösystem med fristående aktörer bör
undersökas närmare. Det skulle underlätta för vårdnadshavare att snabbt få se
vilka skolor de har möjlighet att söka till. Det bör ligga i varje fristående aktörs
intresse att finnas med i ett sådant system så att de får mer exponering. Med
ökad transparens följer även ökad rättssäkerhet; att Kalmar kommun aktivt
skulle säga nej till en sådan möjlighet vore mycket olyckligt.”

§6
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser
2018
Dnr KS 2017/1266

Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 29 november 2017, § 130.
Serviceförvaltningens skrivelse den 9 november 2017.
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Förslag till taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018.
Kostnadsexempel båtplatser.
Bakgrund
Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till taxor med inriktning på
införande av bryggmeterplatser samt ändrad taxa på uppläggningsplatser till
kvadratmeterpris. Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive
hamn som har en anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvaliteter
som påverkar efterfrågan. Ett tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller
y-bom. Taxan sätts efter varje påbörjad halvmeter.
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa
för småbåtshamnar och uppläggningsplatser från och med båtsäsongen 2018
och uppläggningssäsongen 2018/2019.
Överläggning
Madeleine André, serviceförvaltningen, redogör för förslag till ny taxa för
småbåtshamnar och uppläggningsplatser.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för småbåtshamnar och
uppläggningsplatser att gälla från och med båtsäsongen 2018 och
uppläggningssäsongen 2018/2019.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna har under många år stött tankarna på att båt- och uppläggningsplatserna behöver bli självfinansierade. Det är därför glädjande att detta
kommer att uppnås 2018 och att våra taxor kommer att täcka de kostnader
kommunen har för skötsel och underhåll av båt- och uppläggningsplatser. Det
är också glädjande att det inom taxesystemet finns stor valfrihet att utifrån
servicenivå och behov välja mellan olika lösningar och prisnivåer. Detta verkar
också uppskattas av Kalmarborna då beläggningsgraden ökat.
Jag välkomnar att sommartaxan på uppläggningsplatserna ska öka för varje år
man väljer att ha sin båt kvar på land. Många båtar har vid våra uppläggningsplatser varit stående i många år på land. När priset har varit så lågt har det inte
funnits incitament för att flytta eller skrota uttjänta båtar. De har fått stå och
förfula vår kust.
När service förbättras och priser höjs är det viktigt att våra båtägare erbjuds
snygga och städade ytor. De betalar trots allt för detta. Det har gjorts engångsinsatser men är viktigt att kommunen har ett proaktivt förhållningssätt i att
lappa och ta bort svartbryggor, båtar, vagnar och bråte utan ägare från våra
småbåtshamnar, uppläggningsplatser och bryggor kontinuerligt.”

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljförmögenhet per 2017-12-31
Antal andelar
Andelskurs

916 272,5278 St
4 005,9139 Kr

Svenska aktier/fonder
47,86% 1
Utländska aktier/fonder
8,44%
Obligationer
35,23% 1
Räntefonder
5,60%
Upplupna räntor, värdepapper 0,24%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
2,72%
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner
-0,10%
Summa förmögenhet

756
309
293
205
8

722
929
057
667
833

709
171
063
188
235
0
99 952 331
0.00
- 3 652 833

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 670 508 864 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-12
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,81%
9,09%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,65%
7,92%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,98
0,98
2,37%
0,30

Avkastning per 2017-12-31
Från datum Portföljen
Index
2017-11-30
-0,91%
-0,82%
10-31
-3,07%
-2,43%
09-30
-1,69%
-1,22%
08-31
1,59%
1,44%
07-31
1,15%
1,15%
06-30
-0,39%
-0,40%
05-31
-1,93%
-1,61%
04-30
-1,16%
-0,58%
03-31
1,52%
1,69%
02-28
2,39%
2,70%
01-31
5,43%
4,57%
2016-12-31
6,09%
4,92%
2015-12-31
18,11%
11,49%
2014-12-31
25,10%
17,85%
2013-12-31
39,56%
31,33%
2012-12-31
59,98%
49,04%
2011-12-31
79,82%
63,89%
2010-12-31
69,63%
59,47%
2009-12-31
93,43%
81,98%
2008-12-31
139,55% 129,71%
2007-12-31
102,19%
91,87%
2006-12-31
97,98%
92,06%
2005-12-30
132,72% 119,39%
2004-12-30
188,69% 162,19%
2003-12-30
229,51% 199,00%
2003-02-28
300,59% 263,64%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
-0,10%
-0,64%
-0,47%
0,15%
0,00%
0,01%
-0,32%
-0,58%
-0,18%
-0,30%
0,86%
1,16%
6,61%
7,25%
8,22%
10,93%
15,93%
10,16%
11,45%
9,84%
10,32%
5,91%
13,34%
26,49%
30,51%
36,96%

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-12 - 2017-12
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
2 067
56,3%
25%-60%

Total utlandsandel

310

8,4%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

21

0,6%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- SEB
- Nordea
- Investor

Max 10%
277
241
182
143
123

7,5%
6,6%
4,9%
3,9%
3,4%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

713

19,4%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2017-04-19
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
48,73%
20,35%
5,76%
4,79%
4,35%
3,60%
3,41%
3,06%
2,75%
1,62%
1,58%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

587 176 000
1788 656 093
440 000 000
746 977 782
51 000 000
211 483 839
51 021 000
175 834 216
39 009 000
159 779 541
50 000 000
132 154 258
50 000 000
125 266 284
26 375 000
112 170 959
24 500 000
100 760 971
32 500 000
59 611 618
16 850 000
57 813 304
1 368 431 000 3 670 508 864

204,6%
69,8%
314,7%
244,6%
309,6%
164,3%
150,5%
325,3%
311,3%
83,4%
243,1%
168,2%

Insatt/uttag
2017
50 000 000

55%

45%

35%

0%
2016-12-31

KLP

|
2017-02-28

|
2017-05-31

|
2017-08-31

|
2017-11-30

25%

Torsdag 2018-01-11
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2017

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-12
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

300%

250%
55%

200%

45%

150%

100%
35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31

25%
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14,62%
16,37%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,87
0,76

Aktiv risk
Informationskvot

3,87%
0,09

Fem största innehaven 2017-12-31
Investor B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Svenska Handelsbanken A
Swedbank A
Hennes & Mauritz B

123
105
97
85
84

453
930
614
097
650

000
000
000
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2017-12-31
2016-12-31

Övriga

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

Utland

14,09%
13,76%

Teleoperatörer

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Sällanköpsvaror

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-12

Material

2 143 924 461 Kr

IT

Summa förmögenhet

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Branschfördelning 2017-12-31 och 2016-12-31
Differens
-0,21%
-0,30%
25%
-0,48%
-0,75%
20%
-0,84%
-0,57%
15%
-0,77%
-1,46%
-1,62%
10%
-2,50%
-1,43%
5%
-1,73%
4,76%
0%
3,32%
+1,0% +4,2% -1,6% -4,9% -0,1% -2,0% +4,5% -2,2% -0,2% +1,3%
5,76%
1,13%
2,58%
4,66%
0,99%
-22,43%
26,49%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-12 - 2017-12
19,98%
Portföljen
Index
16,34% 20%
14,14%
15,47%
29,69%
Industri

81,94% 1 756 722 709
14,46% 309 929 171
0,00%
0
3,77%
80 925 414
0.00
-0,17% - 3 652 833

Avkastning per 2017-12-31
Från datum Portföljen
Index
2017-11-30
-1,47%
-1,26%
10-31
-5,00%
-4,71%
09-30
-3,17%
-2,69%
08-31
2,02%
2,76%
07-31
1,04%
1,88%
06-30
-1,77%
-1,20%
05-31
-3,91%
-3,14%
04-30
-2,92%
-1,47%
03-31
1,21%
2,83%
02-28
2,53%
5,03%
01-31
6,70%
8,13%
2016-12-31
7,74%
9,47%
2015-12-31
24,79%
20,03%
2014-12-31
35,84%
32,52%
2013-12-31
59,23%
53,47%
2012-12-31
97,49%
96,36%
2011-12-31
131,32% 128,74%
2010-12-31
102,50%
97,84%
2009-12-31
151,67% 150,68%
2008-12-31
259,87% 282,30%
2007-12-31
159,51% 133,01%
2006-12-31
146,94% 126,96%
2005-12-30
206,99% 190,65%
2004-12-30
310,37% 296,22%
2003-12-30
393,91% 378,44%
2003-02-28
606,71% 577,02%

Hälsovård

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

303 368,1153 St
7 067,0725 Kr

Finans och fastighet

Antal andelar
Andelskurs

Dagligvaror

Portföljförmögenhet per 2017-12-31

Aktieinnehav
100%
90%
80%

15%
70%
60%
10%

50%
40%
30%

5%
20%
10%
0%
2016-12-31

KLP

|
2017-02-28

|
2017-05-31

|
2017-08-31

|
2017-11-30
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
28 269,11
Handelsbanken
SEK 36 711 415,39
SWEDBANK
SEK 40 222 452,78
SEB
SEK
3 963 276,73
Summa
80 925 414,01

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4458
DKK
11,1142
NOK

Kurs
1,3246
1,0021

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%

Kurs
9,8624
8,2540

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 652 833
Summa skulder
3 652 833
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-12
Portföljen
650%

Index

Aktieinnehav
100%

585%

90%

520%

80%

455%

70%

390%

60%

325%

50%

260%

40%

195%

30%

130%

20%

65%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-12-31
Benämning

Dagligvaror
Axfood
ICA GRUPPEN
Finans och fastighet
Catella B
Collector AB
Hemfosa Fastigheter AB
Intrum Justitia
Investor B
Nordea
Pandox b
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

55 000
38 000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

158,10
297,90

20 015 700
8 695 500
11 320 200

20 250 960,00
8 746 216,00
11 504 744,00

159,02
302,76

- 1,16
- 0,58
- 1,60

- 235 260
- 50 716
- 184 544

0,97
0,42
0,55

Depå

Swedbank
Swedbank

475
70
150
140
330
750
130
8
300
1 100
430
870

808
000
000
000
000
000
000
850
000
000
000
000

19,80
81,25
109,90
303,30
374,10
99,30
158,50
158,50
52,00
96,30
197,90
112,20

598 232 223
9 420 998
5 687 500
16 485 000
42 462 000
123 453 000
74 475 000
20 605 000
1 402 725
15 600 000
105 930 000
85 097 000
97 614 000

500 231 439,51
9 635 532,61
6 610 954,00
7 744 070,83
29 362 316,81
86 035 236,72
62 487 552,75
14 232 183,16
968 883,24
10 121 628,42
96 311 568,72
69 196 282,02
107 525 230,23

20,25
94,44
51,63
209,73
260,71
83,32
109,48
109,48
33,74
87,56
160,92
123,59

19,59
- 2,23
- 13,97
112,87
44,61
43,49
19,18
44,78
44,78
54,13
9,99
22,98
- 9,22

98 000 783
- 214 535
- 923 454
8 740 929
13 099 683
37 417 763
11 987 447
6 372 817
433 842
5 478 372
9 618 431
15 900 718
- 9 911 230

28,95
0,46
0,28
0,80
2,05
5,97
3,60
1,06
1,06
0,75
5,13
4,12
4,72

Hälsovård
Alligator
Arjo b
AstraZeneca
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Recipharm B

300
236
25
950
236
150
142

000
285
000
000
285
000
600

23,30
23,41
568,50
67,75
119,00
171,00
98,75

158 946 097
6 990 000
5 531 432
14 212 500
64 362 500
28 117 915
25 650 000
14 081 750

168 903 220,13
10 856 206,00
8 131 422,85
13 920 850,00
64 977 134,89
32 525 691,41
22 045 533,90
16 446 381,08

36,19
34,41
556,83
68,40
137,65
146,97
115,33

- 5,90
- 35,61
- 31,97
2,10
- 0,95
- 13,55
16,35
- 14,38

- 9 957 123
- 3 866 206
- 2 599 991
291 650
- 614 635
- 4 407 776
3 604 466
- 2 364 631

7,69
0,34
0,27
0,69
3,11
1,36
1,24
0,68

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco B
Bravida Holding
NCC B
Sandvik
Skanska B
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

146
210
200
255
480
14
365
300
174
175
430

000
000
000
000
000
500
500
000
000
000
000

220,30
314,60
54,85
157,30
143,70
170,00
170,00
182,20
190,00
153,10
152,70

463 060 800
32 163 800
66 066 000
10 970 000
40 111 500
68 976 000
2 465 000
62 135 000
54 660 000
33 060 000
26 792 500
65 661 000

331 776 037,82
27 864 053,31
26 281 823,00
9 518 251,75
51 316 622,48
47 482 910,03
1 997 408,39
50 348 466,72
46 168 299,29
21 129 071,60
7 235 357,25
42 433 774,00

190,85
125,15
47,59
201,24
98,92
137,75
137,75
153,89
121,43
41,34
98,68

39,57
15,43
151,38
15,25
- 21,84
45,26
23,41
23,41
18,39
56,47
270,30
54,74

131 284 762
4 299 747
39 784 177
1 451 748
- 11 205 122
21 493 090
467 592
11 786 533
8 491 701
11 930 928
19 557 143
23 227 226

22,41
1,56
3,20
0,53
1,94
3,34
3,13
3,13
2,64
1,60
1,30
3,18

SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

IT
Acando b
CLXcommunication
Ericsson B
KnowIT
Tobii AB

900
65
850
236
160

000
000
000
107
000

27,90
72,25
53,85
155,50
35,40

117 957 389
25 110 000
4 696 250
45 772 500
36 714 639
5 664 000

123 352 474,88
15 125 082,28
8 100 979,40
77 508 998,49
12 798 450,71
9 818 964,00

16,81
124,63
91,19
54,21
61,37

- 4,37
66,02
- 42,03
- 40,95
186,87
- 42,32

- 5 395 086
9 984 918
- 3 404 729
- 31 736 498
23 916 188
- 4 154 964

5,71
1,22
0,23
2,21
1,78
0,27

SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
SEB

Material
Boliden
SCA B

170 000
350 000

280,60
84,55

77 294 500
47 702 000
29 592 500

55 092 014,44
38 734 819,50
16 357 194,94

227,85
46,73

40,30
23,15
80,91

22 202 486
8 967 181
13 235 305

3,74
2,31
1,43

SEB
SEB

213 796 000

219 837 433,95

- 2,75

- 6 041 434

10,35

Sällanköpsvaror

KLP

SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-12-31

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

ESSITY AB B
Hennes & Mauritz B
Securitas B

290 000
500 000
430 000

233,00
169,30
143,20

2 000 000

Teleoperatörer
Telia Company

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

67 570 000
84 650 000
61 576 000

50 074 510,05
108 285 033,90
61 477 890,00

172,67
216,57
142,97

34,94
- 21,83
0,16

36,55

73 100 000
73 100 000

91 494 459,14
91 494 459,14

45,75

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

17 495 490
- 23 635 034
98 110

3,27
4,10
2,98

SEB
SEB
SEB

- 20,10 - 18 394 459
- 20,10
- 18 394 459

3,54
3,54

Swedbank

Utland
Autocall Amerikanska 200714
Autocall Hållbar 221221
Autocall Hållbar energi 221227
Autocall sv combo 1735 220817
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag 220302
Autocall svbolag 220303
Coeli Frontier Markets Lux SEK
Coeli Global Selektiv LUX SEK
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Orphazyme
Save Earth Fund
Öhman Global Hållbar A

150
150
100
200
120
150
150
72
72
464
200
120
99
20
175
109

000
000
000
000
000
000
000
275
825
491
000
000
047
000
865
398

60,61
99,00
97,56
87,90
79,91
120,90
100,40
155,03
160,34
167,99
103,70
102,90
284,54
100,67
163,50
209,49

309 929 171
9 091 500
14 850 000
9 756 000
17 580 000
9 589 200
18 135 000
15 060 000
11 204 797
11 676 762
78 029 870
20 740 000
12 348 000
28 183 048
2 013 316
28 753 871
22 917 807

251 127 748,53
15 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
10 909 915,00
10 909 915,00
45 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
2 138 571,20
19 500 000,02
20 000 000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,95
149,81
98,12
88,82
100,00
104,31
106,93
110,88
182,82

23,41
- 39,39
- 1,00
- 2,44
- 12,10
- 20,09
20,90
0,40
2,70
7,03
71,22
16,75
2,90
172,80
- 5,86
47,46
14,59

58 801 422
- 5 908 500
- 150 000
- 244 000
- 2 420 000
- 2 410 800
3 135 000
60 000
294 882
766 847
32 455 695
2 976 000
348 000
17 851 875
- 125 255
9 253 871
2 917 807

15,00
0,44
0,72
0,47
0,85
0,46
0,88
0,73
0,54
0,57
3,78
1,00
0,60
1,36
0,10
1,39
1,11

Övriga
XACT BEAR 2

600 000

57,20

34 320 000
34 320 000

36 882 863,00
36 882 863,00

61,47

- 6,95
- 6,95

- 2 562 863
- 2 562 863

1,66
1,66

14,88

267 703 229

Summa aktier

KLP

2 066 651 880 1 798 948 651,41

0,00

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
SEB
Handelsbanken
Öhman Fonder
Swedbank

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-12-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

ABB Ltd/1802/220
ABB Ltd/1802/225
ABB Ltd/1802/230
AstraZeneca/1801/570
Boliden/1801/300
Boliden/1802/290
Elekta B/1803/75
Ericsson B/1802/58
Ericsson B/1803/60
Getinge B/1801/165
Hennes & Mauritz B/1802/210
Hennes & Mauritz B/1802/215
Hennes & Mauritz B/1802/220
Hennes & Mauritz B/1803/195
Investor B/1801/420
Investor B/1803/400
Investor B/1803/410
Nordea/1802/105
Nordea/1802/107.5
Sandvik/1801/155
Sandvik/1802/155
Skanska B/1802/200
Skanska B/1803/190
SKF B/1801/195
SKF B/1802/200
Swedbank A/1801/210
Swedbank A/1803/220
Svenska Handelsbanken A/1802/120
Trelleborg B/1801/210
Trelleborg B/1802/215
Trelleborg B/1803/210
Volvo B/1801/170
Volvo B/1802/175
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

1
1
1

1

1

500,00
500,00
400,00
250,00
500,00
900,00
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
300,00
500,00
500,00
000,00
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
000,00
200,00
300,00
400,00
500,00
500,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
50
50
40
25
50
90
100
100
100
50
50
50
50
50
50
30
50
50
100
80
50
50
50
50
50
50
50
100
20
30
40
50
50

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
159 656
115 325
74 440
110 531
176 850
495 180
97 000
118 911
142 608
48 500
125 225
85 625
90 575
65 825
122 813
160 639
137 550
58 400
72 250
161 294
100 809
102 950
80 675
88 100
80 675
63 850
73 688
117 800
28 250
45 435
64 540
120 479
66 386
3 652 833

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
220,30
220,30
220,30
568,50
280,60
280,60
67,75
53,85
53,85
119,00
169,30
169,30
169,30
169,30
374,10
374,10
374,10
99,30
99,30
143,70
143,70
170,00
170,00
182,20
182,20
197,90
197,90
112,20
190,00
190,00
190,00
152,70
152,70

0

11 015 000
11 015 000
8 812 000
14 212 500
14 030 000
25 254 000
6 775 000
5 385 000
5 385 000
5 950 000
8 465 000
8 465 000
8 465 000
8 465 000
18 705 000
11 223 000
18 705 000
4 965 000
9 930 000
11 496 000
7 185 000
8 500 000
8 500 000
9 110 000
9 110 000
9 895 000
9 895 000
11 220 000
3 800 000
5 700 000
7 600 000
7 635 000
7 635 000
322 502 500

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Autocall Hållbar energi 221227
Autocall Hållbar 221221
Intrum Justitia
Handelsbanken Hållbar Energi

Köp
Köp
Köp
Köp

2017-12-27
2017-12-21
2017-12-19
2017-12-18

2017-12-27
2017-12-21
2017-12-21
2017-12-18

AstraZeneca
Autoliv
Axfood
ESSITY AB B
Hennes & Mauritz B

Köp
Sälj
Köp
Sälj
Köp

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19

ICA GRUPPEN
KK ABB Ltd/1712/220
Pandox b
SCA B
SK ABB Ltd/1712/220

Köp
Option
Köp
Sälj
Option

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

2017-12-19
2017-12-15
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-15

SK
SK
SK
SK
SK

Autoliv/1712/990
Boliden/1712/305
Boliden/1712/305
Elekta B/1712/85
Elekta B/1712/92.50

Option
Option
Option
Option
Option

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

SK
SK
SK
SK
SK

Investor B/1712/430
Nordea/1712/112.5
Sandvik/1712/150
SCA B/1712/310
Skanska B/1712/190

Option
Option
Option
Option
Option

SK SKF B/1712/190
SK Trelleborg B/1712/215
SK Volvo B/1712/170
Volvo B
Axfood

Antal

100 000
150 000
20 000
213
25
15
5
50
30

000
000
000
000
000

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

100,00 10 000 000,00
100,00 15 000 000,00
302,51 6 050 223,00
0,00

0,00
0,00
9 062,00
0,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 10 000 000,00
1,0000 15 000 000,00
1,0000 6 050 223,00
1,0000
0,00

556,83 13 920 850,00
988,71 14 830 695,00
158,30
791 475,00
229,82 11 490 782,00
176,76 5 302 943,00

20 850,00
19 305,00
475,00
17 262,00
7 943,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 13 920 850,00
1,0000 14 830 695,00
1,0000
791 475,00
1,0000 11 490 782,00
1,0000 5 302 943,00

297,78

893 336,00

536,00

SEK

1,0000

8 850
50 000

148,22
79,72

1 311 765,00
3 985 968,00

1 965,00
5 988,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

2 857 246

336,00
336,00
765,00
968,00
968,00

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

3
3
3
3
3

985
985
985
985
985

968,00
968,00
968,00
968,00
968,00

62
238
128
111
65

698
748
216
850
825

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

3
3
3
3
3

985
985
985
985
985

968,00
968,00
968,00
968,00
968,00

90
65
118
761
78

882
825
020
438
200

Option
Option
Option
Köp
Köp

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-14

2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-19
2017-12-18

3
3
3
1

985
985
985
575
960

968,00
968,00
968,00
945,00
329,00

73 250
46 720
137 690

Elekta B
Hennes & Mauritz B
ICA GRUPPEN
ICA GRUPPEN
KK ABB Ltd/1712/210

Sälj
Sälj
Köp
Köp
Option

2017-12-14
2017-12-14
2017-12-14
2017-12-14
2017-12-14

Raysearch Laboratories B
Securitas B
SK ABB Ltd/1712/210
Arjo b
Axfood

Sälj
Köp
Option
Köp
Köp

Getinge B
Getinge B
ICA GRUPPEN
Raysearch Laboratories B
Axfood

Köp
Sälj
Köp
Sälj
Köp

61 400
1 649 226
84 340

10 000
6 000

157,59
160,05

1 575 945,00
960 329,00

945,00
576,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-14

50
30
2
6

000
000
019
000

68,80
200,58
301,51
299,38

3 440 217,00
6 017 396,00
608 757,00
1 796 277,00

5 168,00
9 040,00
365,00
1 077,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

3 440 217,00
6 017 396,00
608 757,00
1 796 277,00
1 796 277,00

20 368

2017-12-14
2017-12-14
2017-12-14
2017-12-12
2017-12-12

2017-12-18
2017-12-18
2017-12-14
2017-12-12
2017-12-14

16 000
40 000

148,61
144,47

2 377 793,00
5 778 775,00

3 572,00
8 655,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

26 269

236 285
4 000

34,41
159,80

8 131 422,85
639 183,00

0,00
383,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

2
5
5
8

2017-12-12
2017-12-12
2017-12-12
2017-12-11
2017-12-08

2017-12-12
2017-12-12
2017-12-14
2017-12-13
2017-12-08

236
236
1
7
5

137,65 32 525 691,41
172,07 40 657 114,26
306,17
606 520,00
150,20 1 143 186,00
161,30
806 520,00

0,00
0,00
364,00
1 717,00
484,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 32 525 691,41
1,0000 40 657 114,26
1,0000
606 520,00
1,0000 1 143 186,00
1,0000
806 520,00

285
285
981
611
000

377
778
778
131
639

793,00
775,00
775,00
422,85
183,00

Förlust
(SEK)

945 468

893
893
1 311
3 985
3 985

KLP

3 000

Vinst
(SEK)

555 929

407 000

90 575

0
24 596
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Axfood
ICA GRUPPEN
ICA GRUPPEN
Raysearch Laboratories B
Axfood

Köp
Köp
Köp
Sälj
Köp

2017-12-08
2017-12-08
2017-12-08
2017-12-08
2017-12-07

2017-12-12
2017-12-12
2017-12-12
2017-12-12
2017-12-11

10
2
5
1
5

000
000
000
009
000

160,80
306,96
305,79
149,78
160,50

ICA GRUPPEN
Raysearch Laboratories B
Axfood
ICA GRUPPEN
Axfood

Köp
Sälj
Köp
Köp
Köp

2017-12-07
2017-12-07
2017-12-06
2017-12-06
2017-12-05

2017-12-11
2017-12-11
2017-12-08
2017-12-08
2017-12-07

3
1
5
2
5

000
191
000
000
000

307,78
149,78
157,99
302,58
159,10

ICA GRUPPEN
Raysearch Laboratories B
Autocall svbolag CBK 211202
Autocall svbolag skandia211110
Axfood

Köp
Sälj
Sälj
Sälj
Köp

2017-12-05
2017-12-05
2017-12-04
2017-12-04
2017-12-01

2017-12-07
2017-12-07
2017-12-04
2017-12-04
2017-12-05

3
4
150
150
2

Boliden
Bravida Holding
ICA GRUPPEN
NCC B
Securitas B

Köp
Sälj
Köp
Köp
Köp

2017-12-01
2017-12-01
2017-12-01
2017-12-01
2017-12-01

2017-12-05
2017-12-05
2017-12-05
2017-12-05
2017-12-05

28
100
2
25
30

Securitas B
Skanska B
Telia Company

Köp
Köp
Köp

2017-12-01 2017-12-05
2017-12-01 2017-12-05
2017-12-01 2017-12-05

Valuta
SEK
Summa

KLP

Antal

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1 607
613
1 528
151
802

964,00
920,00
959,00
123,00
481,00

964,00
368,00
917,00
227,00
481,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1 607
613
1 528
151
802

964,00
920,00
959,00
123,00
481,00

923
178
789
605
795

354,00
382,00
974,00
163,00
477,00

554,00
268,00
474,00
363,00
477,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

923
178
789
605
795

354,00
382,00
974,00
163,00
477,00

000
189
000
000
000

304,38
913 148,00
149,28
625 317,00
100,00 15 000 000,00
110,20 16 530 000,00
159,40
318 791,00

548,00
939,00
0,00
0,00
191,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
913 148,00
1,0000
625 317,00
1,0000 15 000 000,00
1,0000 16 530 000,00
1,0000
318 791,00

500
000
000
300
000

263,49
57,16
302,75
171,74
144,84

7 509 465,00
5 716 413,00
605 509,00
4 345 030,00
4 345 261,00

11 247,00
8 588,00
363,00
6 508,00
6 508,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

7 509 465,00
5 716 413,00
605 509,00
4 345 030,00
4 345 261,00

30 000
13 000
50 000

144,71
181,14
36,71

4 341 441,00
2 354 804,00
1 835 290,00

6 502,00
3 527,00
1 101,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000

4 341 441,00
2 354 804,00
1 835 290,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

2 830

3 340

9 659
0
1 530 000

957 287

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

140 936 043,26

122 144 386,26

140 936 043,26
140 936 043,26

122 144 386,26
122 144 386,26

114 674 026,17
114 674 026,17

8 026 289,04
8 026 289,04

555 928,95
555 928,95

2 154 277,00
2 154 277,00

468 400,00
468 400,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Aktie

Autocall svbolag 220303
Autocall svbolag CBK 211202
Autocall svbolag skandia211110
Autoliv
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2017-12-04
2017-12-04
2017-12-02
2017-12-07

2017-12-04
2017-12-04
2017-12-12
2017-12-07

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

225 000,00
1 890 000,00
150 000,00
105 091,76
2 370 091,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

225 000,00
1 890 000,00
150 000,00
105 091,76
2 370 091,76

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

225 000,00
1 890 000,00
150 000,00
105 091,76
2 370 091,76
2 370 091,76
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Option

Sälj av köp AstraZeneca/2018-01-19/570
Sälj av köp Volvo B/2018-02-16/175
Sälj av köp SKF B/2018-02-16/200
Sälj av köp Sandvik/2018-02-16/155
Sälj av köp Ericsson B/2018-02-16/58
Sälj av köp Boliden/2018-02-16/290
Sälj av köp ABB Ltd/2018-02-16/225
Sälj av köp ABB Ltd/2018-02-16/230
Sälj av köp Trelleborg B/2018-03-16/210
Sälj av köp Swedbank A/2018-03-16/220
Sälj av köp Skanska B/2018-03-16/190
Sälj av köp Investor B/2018-03-16/410
Sälj av köp Investor B/2018-03-16/400
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2018-03-16/195
Sälj av köp Ericsson B/2018-03-16/60
Sälj av köp Elekta B/2018-03-16/75
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

2017-12-15
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-07
2017-12-18
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18

2017-12-18
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-08
2017-12-19
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19
2017-12-19

2018-01-19
2018-02-16
2018-02-16
2018-02-16
2018-02-16
2018-02-16
2018-02-16
2018-02-16
2018-03-16
2018-03-16
2018-03-16
2018-03-16
2018-03-16
2018-03-16
2018-03-16
2018-03-16

250
500
500
500
1 000
900
500
400
400
500
500
500
300
500
1 000
1 000

4,50
1,35
1,65
2,05
1,21
5,60
2,35
1,90
1,65
1,50
1,65
2,80
5,45
1,35
1,45
1,00

1
1
1
1
2
8
2
1
1
1
1
2
2
1
2
3

969
114
825
691
089
820
175
560
460
313
825
450
861
675
392
000

Belopp

110 531,00
66 386,00
80 675,00
100 809,00
118 911,00
495 180,00
115 325,00
74 440,00
64 540,00
73 687,50
80 675,00
137 550,00
160 639,00
65 825,00
142 608,00
97 000,00
1 984 781,50

Affärsnummer

10613
10623
10626
10625
10570
10629
10612
10615
10627
10622
10630
10620
10621
10628
10624
10631
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Option

Köp av köp ABB Ltd/2017-12-15/210
Köp av köp ABB Ltd/2017-12-15/220
Summa Köp av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2017-12-14
2017-12-15

2017-12-15
2017-12-18

2017-12-15
2017-12-15

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

500
400

8,00
1,50

7 000
1 400

407 000,00
61 400,00
468 400,00

Affärsnummer

10611
10614
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2017
Portföljförmögenhet per 2017-12-31
Antal andelar
Andelskurs

882 390,2392 St
1 730,0559 Kr

Obligationer
84,70% 1 293 057 063 Kr
Räntefonder
13,47% 205 667 188 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,58%
8 833 235 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
0 Kr
Likviditet
1,25%
19 026 917 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 526 584 403 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-12
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,76%
3,83%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,50%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,73
1,01

Aktiv risk
Informationskvot

1,92%
-0,03

Riskmått räntebärande per 2017-12
Nominellt värde

1 163 723 203 Kr

Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r
Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

12 306 060 Kr
0,81 %
1,027 år
1,044 år
3,10

3500 KKr

Förfallostruktur2017-12-31
Differens
0,25%
2800 KKr
-0,08%
0,23%
0,99%
2100 KKr
1,01%
1,33%
1,16%
1400 KKr
1,20%
1,36%
1,73%
700 KKr
2,27%
2,90%
5,06%
5,73%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
2,59%
6,15%
10,71%
5,59%
6,23%
9,64%
2,78%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-12 - 2017-12
3,10%
Portföljen
Index
4,12%
2,04%
-1,67% 7,5%
-1,51%

Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

49 090 000 Kr
31 365 640 Kr
30 414 473 Kr

2,5%

29 109 640 Kr
26 528 398 Kr
0,0%
2016-12-31

KLP

Staten

5,0%

Fem största innehaven 2017-12-31
Microfinance Fund SEB,
Räntefond
EXCALIBUR,
Räntefond
Nordea,
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
Handelsbanken Tillväxtm oblig,
Räntefond
Trude,
Räntefond

Avkastning per 2017-12-31
Från datum Portföljen
Index
2017-11-30
-0,13%
-0,38%
10-31
-0,21%
-0,13%
09-30
0,46%
0,23%
08-31
1,01%
0,02%
07-31
1,31%
0,30%
06-30
1,59%
0,26%
05-31
0,94%
-0,22%
04-30
1,36%
0,15%
03-31
1,73%
0,37%
02-28
1,93%
0,20%
01-31
3,16%
0,89%
2016-12-31
3,23%
0,33%
2015-12-31
7,98%
2,91%
2014-12-31
9,16%
3,43%
2013-12-31
13,34%
10,74%
2012-12-31
17,23%
11,08%
2011-12-31
25,44%
14,74%
2010-12-31
30,00%
24,41%
2009-12-31
33,08%
26,85%
2008-12-31
40,37%
30,73%
2007-12-31
47,96%
45,18%
2006-12-31
51,76%
48,66%
2005-12-30
54,54%
50,42%
2004-12-30
58,97%
56,94%
2003-12-30
66,95%
68,62%
2003-02-28
73,01%
74,51%

|
2017-02-28

|
2017-05-31

|
2017-08-31

|
2017-11-30
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK
859 794,35
Söderberg & Partners
SEK
1 395 779,01
Handelsbanken
SEK
2 254 972,77
SEB
SEK 14 516 371,07
Summa
19 026 917,20

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4458
DKK
11,1142
NOK

Kurs
1,3246
1,0021

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
121 682,39
0,00
0,00
0,00
0,00
121 682,39

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,8624
8,2540

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-12
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-12-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 163 723 203

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 293 057 063
1 283 523 154,01

0,74

8 833 235

1,044

86,28

Depå

Staten
Vasakronan FRN 211018
Rikshem FRN 220222
Vattenfall frn 220319
Vasakronan greenbond 220524
Rikshem Greenbond 141 RB
Specialfastigheter Green Bond
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0009190614
SE0009345622
XS1205625251
SE0009983802
SE0010468900
SE0010600262
SE0006425526

2021-10-18
2022-02-22
2022-03-19
2022-05-24
2022-10-19
2022-11-28
2023-10-30

88 000 000
10 000 000
5 000 000
13 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
15 000 000

0,428
0,395
1,770
0,194
0,178
0,870
0,309

101,149
101,316
101,470
100,423
99,469
98,829
100,349

88 344 000 87 879 080,33
10 114 900 10 000 000,00
5 065 800
5 000 000,00
13 191 100 12 892 080,33
20 084 600 20 000 000,00
19 893 800 20 000 000,00
4 941 450
4 987 000,00
15 052 350 15 000 000,00

0,53
1,15
1,32
2,32
0,42
- 0,53
- 0,91
0,35

40 576
8 798
2 140
7 670
3 988
7 219
2 778
7 983

0,382
0,050
0,147
0,217
0,153
0,053
4,839
0,083

5,89
0,67
0,34
0,88
1,34
1,33
0,33
1,00

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142
LFHYP514
SWBHYP190

SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561
SE0006543328
SE0007525647

2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17
2021-09-15
2021-09-15

62 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000
12 000 000
12 000 000

0,070
0,152
0,252
0,383
0,401

108,609
102,503
102,391
105,024
102,199

64 417 300 63 846 019,34
10 860 900 11 032 000,00
18 450 540 17 932 440,00
10 239 100
9 896 500,00
12 602 880 12 680 639,67
12 263 880 12 304 439,67

0,89
- 1,55
2,89
3,46
- 0,61
- 0,33

275 750
93 889
7 000
78 611
61 250
35 000

3,178
2,612
2,921
3,142
3,600
3,640

4,30
0,72
1,23
0,68
0,84
0,82

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
Swedbank 5,50% FIX 200316 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
Nordea 5,25% FIX 210913 AT1
SEB 5,625% FIX 220512 AT1
Storebrand liv Tier 2
DNB BANK 20230619
Austevoll SEAFOOD 17/23
Storebrand LIVSF 240325
Hoist Kredit 270519

NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1190655776 2020-03-16
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
XS1194054166 2021-02-18
XS1202090947 2021-09-13
XS1584880352 2022-05-12
NO0010810237 2022-11-21
NO0010682511 2023-06-19
NO0010797491 2023-06-21
NO0010706021 2024-03-25
XS1617700197 2027-05-19

73 700 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
2 000 000
1 000 000
1 500 000
1 200 000
3 000 000
3 000 000
1 000 000
800 000
3 000 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
700 000

2,893
5,115
3,353
3,578
3,394
4,754
3,704
3,769
4,237
1,912
4,705
4,636
4,456
4,651
1,368
1,700
1,785
2,130
4,135

100,250
99,160
100,944
102,000
101,880
101,500
102,975
103,585
103,190
108,470
102,310
101,740
102,632
103,740
100,458
100,449
100,000
102,297
100,860

184 135 845187 315 321,23
6 027 632
6 768 387,28
7 949 459
8 992 000,00
7 080 919
7 942 998,82
3 066 426
3 505 788,00
6 125 637
6 738 600,00
6 102 789
6 668 400,00
16 999 113 16 861 239,98
8 549 906
8 296 121,14
12 775 954 12 209 559,56
12 837 281 11 532 033,61
25 334 001 25 444 841,76
25 192 860 25 548 318,91
8 471 245
8 299 107,54
6 850 160
6 677 148,63
3 013 740
3 000 000,00
5 032 997
5 730 800,00
5 511 550
5 679 019,50
10 251 132 10 614 581,21
6 963 044
6 806 375,29

- 1,70
- 10,94
- 11,59
- 10,85
- 12,53
- 9,10
- 8,48
0,82
3,06
4,64
11,32
- 0,44
- 1,39
2,07
2,59
0,46
- 12,18
- 2,95
- 3,42
2,30

2 993 515
9 180
46 701
21 560
23 007
11 337
65 108
245 796
359 445
186 827
158 909
184 860
1 121 923
128 220
236 087
4 560
2 839
2 733
3 557
180 866

0,653
0,197
0,142
0,164
0,042
0,194
0,028
1,639
2,047
2,092
2,126
2,222
2,840
3,408
3,860
0,144
0,217
0,222
0,233
7,733

12,29
0,40
0,53
0,47
0,20
0,41
0,41
1,13
0,57
0,85
0,86
1,69
1,68
0,57
0,46
0,20
0,34
0,37
0,68
0,46

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Castellum 2019-06-07

SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005392560
SE0007491253
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0005795739

521 023 203
9 000 000
15 000 000
8 000 000
20 000 000
2 523 203
7 000 000
6 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000

2,035
1,248
0,668
1,115
5,266
5,670
4,380
0,943
0,783
2,780
0,771

100,463
100,370
100,229
100,785
100,500
30,000
101,874
101,081
100,925
102,124
100,885

523 571 963522 157 307,31
9 041 670
9 159 760,00
15 055 500 14 974 718,25
8 018 320
8 000 000,00
20 157 000 20 268 940,00
2 535 819
2 523 203,00
2 100 000
6 915 026,33
6 112 440
6 000 000,00
15 162 150 14 828 730,11
10 092 500 10 000 000,00
15 318 600 15 000 000,00
20 177 000 20 052 454,44

0,27
- 1,29
0,54
0,23
- 0,55
0,50
- 69,63
1,87
2,25
0,93
2,12
0,62

2 489 090
2 035
20 800
5 641
3 717
369
13 230
56 210
7 465
2 175
86 875
10 280

0,485
0,239
0,144
0,150
0,233
0,247
0,217
0,042
0,197
0,222
0,047
0,183

34,93
0,60
1,00
0,54
1,34
0,17
0,14
0,41
1,01
0,67
1,02
1,35

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-19
2018-10-15
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-06-07

Torsdag 2018-01-11
Sida
1

KLP-Räntebärande
Per datum 2017-12-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Hexagon 104
Hemfosa 191206
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Atrium Ljungberg FRN 200327
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Qliro FRN 200523
Klövern 20200601
Stendörren FRN 200705
Hemfosa 200901
Kvalitena 20200930
Compactor FRN 201030
Klövern 201102
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Bilia AB 210329
Sagax FRN 2021-04-27
Castellum FRN Green 211004
NorCell 3,5 % 220225
Volvo Cars 220307
Kinnevik FRN 220315
Tele2 FRN 220316
SSAB 220405
AINMT FRN 220407
NIBE Industrier FRN 104
Fabege 107 RB
Islandsbanki FRN 221123
SAS AB FIX 5,375% 221124
SHBC STE11
Tele2 230224
Castellum FRN 230317
TELIASONERA AB FRN
Klarna AB Tier 2
SHB Tier 2 FRN 2027-11-15

SE0006027041
SE0007576947
SE0006453270
SE0009357403
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0009779457
SE0005878287
SE0007074620
SE0009779812
SE0008015119
SE0010023564
SE0009664337
SE0009664949
SE0010442046
SE0009241805
NO0010752710
SE0006452009
SE0008186886
SE0008294748
SE0009161607
SE0009320146
XS1530953618
SE0009697386
XS1490961759
XS1591582926
NO0010789035
SE0009806052
SE0010414425
XS1722683072
SE0010520338
SE0006085858
XS1604464559
SE0009722721
XS1590783533
SE0008435036
XS1717459694

2019-06-18
2019-09-23
2019-11-26
2019-12-06
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-03-27
2020-04-09
2020-05-12
2020-05-23
2020-06-01
2020-07-05
2020-09-01
2020-09-30
2020-10-30
2020-11-02
2020-11-27
2021-01-18
2021-03-29
2021-04-27
2021-10-04
2022-02-25
2022-03-07
2022-03-15
2022-03-16
2022-04-05
2022-04-07
2022-04-11
2022-09-26
2022-11-23
2022-11-24
2023-01-10
2023-02-24
2023-03-17
2023-04-04
2026-06-20
2027-11-15

Övr Banker(ej börsbolag)
Resurs bank ab frn +200
Resurs bank 200224
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Collector Bank 200317
LF Bank ECP 15/20200609
SBAB Bank
Jyske Bank Perpetual
IF 16/2046-12-01
Resurs bank Tier2
Landshypotek bank ATI 220329

SE0006965356
SE0009663487
XS1202987985
SE0009723083
XS1243897987
XS1412408897
XS1489817525
XS1525537061
SE0009522212
XS1587840098

2018-04-03
2020-02-24
2020-03-16
2020-03-17
2020-06-09
2021-06-17
2021-09-16
2021-12-01
2022-01-17
2022-03-29

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2,800
3,500
0,370
2,181
7,892
2,493
6,163
0,205
1,721
0,560
4,168
3,503
3,525
2,103
5,516
3,459
3,364
2,870
0,558
1,630
4,261
1,477
2,552
1,791
0,500
0,963
3,025
4,764
0,864
0,635
1,368
5,240
6,153
0,767
1,193
2,527
3,923
0,443

101,879
102,677
101,364
101,371
85,500
101,250
93,500
100,249
103,245
100,968
101,500
103,144
100,500
100,759
98,000
100,000
102,371
104,286
101,354
104,110
105,097
102,545
103,686
103,550
101,413
102,667
104,769
97,500
101,586
99,556
99,861
100,556
102,090
102,008
101,053
103,769
106,000
100,231

170 000 000
15 000 000
10 000 000
26 000 000
20 000 000
20 000 000
14 000 000
15 000 000
12 000 000
7 000 000
12 000 000

1,531
0,924
2,663
1,163
2,642
4,163
5,213
1,603
3,880
3,930

100,300
100,822
101,375
100,044
101,625
106,000
108,737
102,885
105,617
105,266

8
4
11
8
5
30
8
5
16
13
7
8
10
6
12
5
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
8
10
15
15
10
22
10
7

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
500
000
500

Marknadsvärde

8
4
11
8
4
30
7
5
16
13
7
8
10
6
11
5
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
9
7
10
15
15
10
23
10
7

150
107
149
109
275
375
480
012
519
125
105
251
050
045
760
000
237
428
067
287
254
305
737
568
113
533
143
327
095
955
988
055
313
301
105
348
600
517

280
080
985
680
000
000
000
450
120
840
000
520
000
540
000
000
100
600
700
700
850
400
200
000
040
400
070
856
160
600
880
600
500
200
300
025
000
288

Anskaffningsvärde
7
3
11
8
5
29
8
5
16
12
7
8
10
6
11
5
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
8
10
15
15
10
22
10
7

961
963
141
160
000
205
000
000
153
987
000
000
000
000
820
000
000
000
000
244
000
000
313
000
000
055
000
850
000
000
000
000
000
137
000
500
438
500

Ändring Upplupen ränta
i procent

137,00
000,00
488,50
000,44
000,00
839,75
000,00
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
933,39
000,00
000,00
940,00
000,00
000,00
853,04
000,00
865,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
910,06
000,00
000,00
488,00
000,00

2,38
3,64
0,08
- 0,62
- 14,50
4,00
- 6,50
0,25
2,26
1,07
1,50
3,14
0,50
0,76
- 0,51
0,00
2,37
4,29
1,35
0,59
5,10
2,55
2,08
3,55
1,41
2,38
4,77
- 6,66
1,59
- 0,44
- 0,14
0,56
2,09
1,08
1,05
3,77
1,55
0,23

175 068 955170 837 855,80
15 044 925 15 000 000,00
10 082 200 10 000 000,00
26 357 500 25 732 500,00
20 008 800 20 022 500,25
20 325 000 19 416 980,00
14 840 000 14 387 837,00
16 310 550 15 612 582,00
12 346 200 12 064 200,00
7 393 190
7 213 256,00
12 631 920 12 186 450,00

2,48
0,30
0,82
2,43
- 0,07
4,68
3,14
4,47
2,34
2,49
3,66

Duration

Andel av
portföljen

044
111
957
117
114
473
804
114
486
908
797
353
188
515
839
786
133
106
735
634
467
325
056
104
778
025
931
540
664
882
552
750
417
732
639
985
987
245

0,050
0,228
0,158
0,181
0,189
0,197
0,214
0,239
0,025
0,119
0,150
0,167
0,014
0,167
0,247
0,083
0,092
0,161
0,050
0,244
0,075
0,011
3,826
0,183
0,206
0,208
0,014
0,019
0,031
0,236
0,150
4,407
4,170
0,067
0,211
0,011
0,219
0,128

0,54
0,27
0,74
0,54
0,29
2,03
0,50
0,33
1,10
0,88
0,47
0,55
0,67
0,40
0,78
0,33
0,68
0,70
0,34
0,49
0,35
0,82
1,38
1,11
0,54
1,37
0,21
0,49
0,41
0,66
0,53
0,67
1,02
1,02
0,67
1,56
0,71
0,50

330 666
56 775
9 497
28 849
9 045
32 290
22 665
32 581
16 030
56 583
2 620

0,168
0,008
0,153
0,208
0,211
0,189
0,211
0,208
0,167
0,047
0,244

11,68
1,00
0,67
1,76
1,34
1,36
0,99
1,09
0,82
0,49
0,84

46
3
3
12
24
39
17
63
9
30
23
85
10
1
29
55
27
5
38
43
593
19
1
8
21
84
11
11
53
720
21
4
138
11
4

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Torsdag 2018-01-11
Sida
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-12-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0005497781 2023-10-25
XS1418633126 2026-05-25

9 000 000
10 000 000

2,569
2,070

102,003
105,484

9 180 270
10 548 400

9 201 550,55
10 000 000,00

- 0,23
5,48

Strukturerade obligationer
SHBC Itraxx CE47L 180110
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
SWES1427K22 220110 HY
SWES1428K22 220110 IG
DDB KO HIGH YIELD 2950
Danske FO STable Return 1629
Swedbank spec 1431E22 etik

SE0005035409
SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0009144181
SE0009144199
SE0009409261
SE0008242721
SE0009144439

249 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
12 000 000
7 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
20 000 000
15 000 000
20 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000

2,460
7,320
0,029
-11,471
4,520
1,570
-2,537
-2,050
-1,421
-0,096
0,244
-2,359
-0,484
4,272
3,188
2,000
1,164
-0,795

99,385
94,585
107,580
120,500
98,600
98,800
106,700
105,400
103,700
100,300
99,200
108,860
102,000
107,900
99,300
100,000
95,100
104,000

257 519 000251 487 570,00
9 938 500 10 111 210,00
9 458 500 10 186 360,00
16 137 000 15 015 000,00
18 075 000 15 750 000,00
11 832 000 12 000 000,00
6 916 000
7 000 000,00
16 005 000 15 750 000,00
15 810 000 15 150 000,00
15 555 000 15 000 000,00
20 060 000 20 000 000,00
14 880 000 15 225 000,00
21 772 000 20 000 000,00
15 300 000 15 300 000,00
16 185 000 15 000 000,00
9 930 000 10 000 000,00
15 000 000 15 000 000,00
14 265 000 15 000 000,00
10 400 000 10 000 000,00

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Microfinance Fund SEB
SEB Credit Opportunity IV
Trude
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Räntefond Kompass

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU1610779768
LU1486542803
SE0007551338
SE0010324384
SE0006887196

1 451 967
2 577
132 653
262 888
500 000
200 000
2 693
250 200
100 954

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12169,294
100,020
110,730
98,180
106,240
9850,555
99,700
100,170

Totalt

KLP

2018-03-10
2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-20
2022-05-03
2022-11-30

1 165 175 170

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

43 031
20 700

0,069
0,156

0,61
0,70

2,40
- 1,71
- 7,15
7,47
14,76
- 1,40
- 1,20
1,62
4,36
3,70
0,30
- 2,27
8,86
0,00
7,90
- 0,70
0,00
- 4,90
4,00

2 703 638
56 033
166 733
1 033 125
0
123 547
25 033
8 542
0
0
0
0
0
0
940 625
291 667
58 333
0
0

2,629
0,028
0,028
0,978
1,518
0,028
0,028
2,416
2,529
2,529
3,107
3,282
3,545
3,988
3,478
3,735
3,882
4,332
4,910

17,18
0,66
0,63
1,08
1,21
0,79
0,46
1,07
1,05
1,04
1,34
0,99
1,45
1,02
1,08
0,66
1,00
0,95
0,69

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
Söderberg & Partners
SEB
SEB

205 667 188200 149 326,17
31 365 640 27 518 925,17
13 267 996 13 130 036,00
29 109 640 27 500 365,00
49 090 000 50 000 000,00
21 248 000 20 000 000,00
26 528 398 27 000 000,00
24 944 956 25 000 000,00
10 112 558 10 000 000,00

2,76
13,98
1,05
5,85
- 1,82
6,24
- 1,75
- 0,22
1,13

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13,72
2,09
0,89
1,94
3,28
1,42
1,77
1,66
0,67

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
Excalibur
Öhman Fonder
Öhman Fonder

1 498 724 251
1 483 672 480,18

1,01

8 833 235

SEB
SEB

100.00

Torsdag 2018-01-11
Sida
3

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Benämning

Valuta
SEK

KLP

Köpt, lokal valuta

Typ

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Sålt, lokal valuta

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Torsdag 2018-01-11
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Torsdag 2018-01-11
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Benämning

Typ

AIO Miljö och Etik
Kupongränta, justering
SWBHYP189
DDB KO HIGH YIELD 2950

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00

Köp och försäljning av obligationer
Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

2017-12-30
2017-12-29
2017-12-16
2017-12-07

2017-12-30
2017-12-29
2017-12-18
2017-12-07

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

SEK
SEK
SEK
SEK

Kupong

Vinst/förlust

0,00
- 40,12
180 000,00
0,00

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
179 959,88
179 959,88

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Torsdag 2018-01-11
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Benämning

Typ

Nordlys AB
Kvalitena 20200930
Landshypotek bank ATI 220329
Bilia AB 210329

Köp och försäljning av FRN-lån
Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-30
2017-12-30
2017-12-29
2017-12-29

2017-12-30
2017-12-30
2017-12-29
2017-12-29

SEK
SEK
SEK
SEK

Atrium Ljungberg FRN 200327
Billerud FRN 2018-03-27
Fabege 107 RB
ICA FRN 2018-06-25
Storebrand LIVSF 240325

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-27
2017-12-27
2017-12-26
2017-12-25
2017-12-25

2017-12-27
2017-12-27
2017-12-27
2017-12-27
2017-12-27

SEK
SEK
SEK
SEK
NOK

4
49
20
86
90

398,33
549,50
035,56
800,00
339,50

Fastpartner 190923
ÅF FRN 2019-03-21
Austevoll SEAFOOD 17/23
Klarna AB Tier 2
Vattenfall frn 220319

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-23
2017-12-21
2017-12-21
2017-12-20
2017-12-19

2017-12-22
2017-12-21
2017-12-21
2017-12-20
2017-12-22

SEK
SEK
NOK
SEK
SEK

35
23
43
103
63

388,89
558,89
535,37
183,89
518,00

DNB BANK 20230619
Real People
ALM Equity AB 2016/2020
Castellum FRN 230317
Collector Bank 200317

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-19
2017-12-19
2017-12-18
2017-12-17
2017-12-17

2017-12-18
2017-12-19
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-18

NOK
SEK
SEK
SEK
SEK

31 733,09
0,00
136 500,00
34 504,17
67 491,67

SBAB Bank
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Tele2 FRN 220316
Jyske Bank Perpetual
Islandsbankis 2017

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-17
2017-12-16
2017-12-16
2017-12-16
2017-12-16

2017-12-18
2017-12-16
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-16

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

153
186
57
204
91

410,83
322,50
380,56
181,25
000,00

Islandsbankis 2017
Kinnevik FRN 220315
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Nordea AT1 FRN SEK
Marine Harvest ASA 2018-03-12

Sälj
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

100,0000 2017-12-16
2017-12-15
2017-12-12
2017-12-12
2017-12-12

2017-12-16
2017-12-15
2017-12-12
2017-12-12
2017-12-12

13
43
203
21

670,22
405,39
157,50
735,15

Balder 102 190312
Nordlys AB
DIGIPLEX FET AS
LF Bank ECP 15/20200609
Global Scan FRN 191209

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-12
2017-12-12
2017-12-11
2017-12-09
2017-12-09

2017-12-12
2017-12-29
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-09

SEK
SEK
NOK
SEK
SEK

42
36
69
143

807,92
674,05
185,94
173,33
0,00

Global Scan FRN 191209
Castellum 2019-06-07
Volvo Cars 220307
Hemfosa 191206
Hemfosa 200901

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-12-09
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-06
2017-12-01

2017-12-29
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-06
2017-12-01

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

107
49
78
47
34

430,56
544,44
057,78
967,11
944,00

Klövern 20200601
IF 16/2046-12-01

Kupf
Kupf

2017-12-01
2017-12-01

2017-12-01
2017-12-01

SEK
SEK

KLP

Nominelltbelopp

9 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

9 000 000,00

Varav ränta

0,00

Valuta

SEK
SEK
NOK
SEK
NOK

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

Vinst/förlust

0,00
0,00
120 514,33
31 372,25

1,0000

9 000 000,00

9 220 500,00

- 220 500,00

74 903,11
54 721,33

Torsdag 2018-01-11
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-12-01 - 2017-12-31
Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00

Summor för köp och försäljning av FRN-lån

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
9 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
9 000 000,00
9 000 000,00

0,00
9 220 500,00
9 220 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

299 934,44
2 356 161,97
2 656 096,41

0,00
0,00
0,00

0,00
220 500,00
220 500,00

Torsdag 2018-01-11
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 066 651 880
1 498 724 251
96 299 498
8 833 235
3 670 508 864

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

1 798 948 651
1 483 672 479

267 703 229
15 051 772

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

3 411 769 464
258 739 400

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
3 500 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2017 1 368 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-12-31

Insatt kapital

Avkastning

1 000 Mkr

4 000 MKr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

3 500 MKr

01-31

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31

2 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

2 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Kr

01-31

2017-12-31

2016-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

1999-12-31

2000-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

32 551 338
23 606 046
1 516 790
139 130
57 813 304

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

28 334 808
23 368 969

4 216 529
237 077

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

54 492 096
3 321 208

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,575076000500%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 14 431,9887

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

40 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

89 962 646
65 240 402
4 191 977
384 516
159 779 541

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

78 309 357
64 585 189

11 653 289
655 213

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

150 600 665
9 178 876

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,353062380400%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 39 885,9148

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

150 Mkr

03-31

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
2017-12-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

63 156 998
45 801 098
2 942 918
269 944
112 170 959

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

54 975 973
45 341 115

8 181 026
459 983

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

105 727 059
6 443 900

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,056005657100%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 28 001,3404

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr
100 Mkr

05-31

30 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

60 Mkr

01-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
2017-12-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

70 530 221
51 148 117
3 286 487
301 459
125 266 284

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

61 394 107
50 634 434

9 136 114
513 683

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

118 070 095
7 196 188

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,412777041600%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 31 270,3385

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

30 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

60 Mkr

01-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 007 089 102
730 335 319
46 927 195
4 304 477
1 788 656 093

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

876 636 070
723 000 520

130 453 032
7 334 799

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

1 638 023 732
150 632 360

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2017 587 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,730466507600%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 446 503,8783

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

1 000 Mkr

Avkastning

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

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

99 002 108
71 795 768
4 613 188
423 152
175 834 216

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

86 177 895
71 074 719

12 824 213
721 049

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

165 733 045
10 101 171

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,790458836100%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 43 893,6584

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

150 Mkr

04-30

0 Mkr

03-31

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
100 Mkr

4 000 Kr

Avkastning

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

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

56 732 692
41 142 228
2 643 566
242 486
100 760 971

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

49 383 837
40 729 034

7 348 855
413 194

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

94 972 543
5 788 429

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,745149920900%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 25 153,0546

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

Insatt kapital

Avkastning

60 Mkr

30 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
2017-12-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

74 408 442
53 960 581
3 467 200
318 035
132 154 258

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

64 769 963
53 418 652

9 638 479
541 929

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

124 562 375
7 591 883

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,600434237600%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 32 989,7899

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

30 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

60 Mkr

01-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

420 580 114
305 002 319
19 597 715
1 797 634
746 977 782

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

366 100 376
301 939 164

54 479 739
3 063 156

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

704 066 053
42 911 729

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,350796299900%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 186 468,7561

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

400 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

33 563 865
24 340 325
1 563 971
143 458
59 611 618

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

29 216 178
24 095 873

4 347 687
244 451

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

56 187 102
3 424 516

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,624069587000%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 14 880,9035

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31

40 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 December 2017
Portföljrapport

2017-12-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

119 074 354
86 352 048
5 548 492
508 945
211 483 839

56,30 %
40,83 %
2,62 %
0,25 %
100,00 %

103 650 088
85 484 810

15 424 266
867 238

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

199 334 699
12 149 139

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,761703532200%

Andelskurs per 2017-12-31
4 005,9139
Antal andelar per 2017-12-31 52 792,9067

Förmögenheter för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-12-31

Insatt kapital

Avkastning

150 Mkr

100 Mkr

50 Mkr

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

200 Mkr

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-01-31 - 2017-12-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

01-31

500 Kr

Torsdag 2018-01-11
Sida
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