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§ 113
Upphandling av motorfordonsförsäkring
Dnr KS 2018/1065
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 november 2018.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar motorfordonsförsäkring för Kalmar kommun samt
dess bolag.
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och
som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren
kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget
till nedan angivna utvärderingskriterier.
- Försäkringsvillkor
- Premie
- Skadeservice och administration

45 %
35 %
20 %

Avtalstiden är tre år med en ensidig möjlighet för beställaren att begära
förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Björn Hedbäck, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i
uppdrag att slutföra upphandlingen av motorfordonsförsäkring och teckna
avtal med Protector försäkring Sverige (org.nr. 516408-7339).
T.f. upphandlingschef Björn Hedbäck får i uppdrag att påbörja en översyn och
samordning av samtliga försäkringar, exklusive försäkringar genom
kollektivavtal (AFA).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 114
Reglementen för 2019
Dnr KS 2018/0806
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2018.
Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder.
Reglemente för kommunstyrelsen.
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Reglemente för omsorgsnämnden.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Reglemente för servicenämnden.
Reglemente för socialnämnden.
Reglemente för Södermöre kommundelsnämnd.
Reglemente för Stiftelsen Krusenstiernska gården.
Reglemente för utbildningsnämnden.
Reglemente för valnämnden.
Reglemente för vatten- och miljönämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 om ny organisation inför
mandatperioden 2019-2022. Bl.a. beslutades om att inrätta en ny nämnd,
vatten- och miljönämnden, ett nytt utskott, utskottet för integration och
arbetsmarknad, samt flera andra förändringar av ansvar för kommunstyrelsen
och nämnderna.
I beslutet fick kommunledningskontoret i uppdrag att göra nödvändiga
förändringar i berörda nämnders reglementen samt övriga styrande dokument
utifrån ovanstående beslut samt förtydliga ansvaret för demokrati- och
landsbygdsutveckling.
Någon ändring av ansvar när det gäller demokrati- och landsbygdsutveckling,
föreslås inte. Det övergripande ansvaret ligger på kommunstyrelsen.
Södermöre kommundelsnämnd har ansvar inom sitt geografiska område.
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, går igenom förslag till reglementen för
2019.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa allmänt reglemente för Kalmar
kommuns nämnder och reglementena för kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd, Stiftelsen
Krusenstiernska gården, utbildningsnämnden, valnämnden samt vatten- och
miljönämnden.
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Reglementena ska gälla från den 1 januari 2019.

§ 115
Kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS 2018/0812
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2018.
Delegationsordning för kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2018 att godkänna förslag till
delegationsordning för 2019 samt att överlämna förslaget för beslut av den
tillträdande kommunstyrelsen.
I detta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har flera
ändringar, förtydliganden och justeringar gjorts. Bl.a. mot bakgrund av de
organisatoriska förändringarna som kommunfullmäktige beslutat samt
förändringar och konsekvenser detta fått på kommunledningskontoret.
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, går igenom förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen och de mindre justeringar som gjorts sedan den
2 oktober.
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att punkten B11 ”Avgöra och
tolka frågor av gällande arvodes- och pensionsbestämmelser” som delegerats
till arbetsutskottet ska ändras till:
”Avgöra och tolka frågor gällande arvodes- och pensionsbestämmelser för
enskilda förtroendevalda” med delegation till kommunalråd med särskilt ansvar
för personalfrågor.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan
Perssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till delegationsordning med
den ändringen att punkten B11 ska ändras till:
”Avgöra och tolka frågor gällande arvodes- och pensionsbestämmelser för
enskilda förtroendevalda” med delegation till kommunalråd med särskilt ansvar
för personalfrågor.
Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
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”Syftet med översynen av nämndernas delegationsordningar var att öka det
politiska inslaget i beslutsprocessen.
För oss innebär detta att politiker ska göras delaktiga i fler beslut än idag. I det
presenterade förslaget till ny delegationsordning har inga ändringar över
huvudtaget föreslagits för att öka det politiska inslaget.
När ärendet var uppe senast ville vi återremittera ärendet.
Med små medel kan vissa beslut tas bort från delegationsordningen och dessa
beslut återförts till politiken. Ett sätt att öka det politiska inslaget vore att
investeringsobjekt och omdisponering av desamma samt upphandlingar över
100 pbb åter hanterades av kommunstyrelsen. De skulle då också vara
offentliga på annat sätt, beslut under 100 pbb återföras till våra utskott som
visserligen inte är offentliga med där behandlingen ändå skulle vara politisk.
Det handlar konkret om att
C2 återgår till kommunstyrelsen
C3 återgår till planutskottet
D1-2: återgår till kommunstyrelsen
D3 återgår till arbetsutskottet
D4 återgår till planutskottet
Istället ligger delegationen kvar där beslut kommer fattas av tjänstepersoner
eller utskott under kommunstyrelsen. Dessa möten är inte offentliga och båda
allmänhet och stora delar av oppositionen får ta del av dem först i efterhand.
Vi ser ett värde av att det politiska inslaget ökar, vilket vi också var överens om
i organisationsöversynen då det bidrar till öppenhet och transparens i
beslutsprocessen. Dagens förslag tar tyvärr inga nya steg i den riktningen.”

§ 116
Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret
Dnr KS 2018/1106
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Bakgrund
Från och med år 2015 har kommunstyrelsen och dess kommunledningskontor
ansvar för investeringsbudgeten i fastigheter och infrastruktur. Kommunledningskontoret är via kommundirektören och plan- och investeringsberedningen projektägare för de byggprojekt som genomförs. Kommunledningskontoret har i dagsläget få resurser för att projektleda, projektera och
genomföra upphandlingar i byggprojekten.
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt reglemente uppdraget att via sin
förvaltning ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och
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projektledning vid ny-, om- och tillbyggnad av frilufts-, motions- och
idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser.
Servicenämnden har i sitt reglemente uppdraget att via sin förvaltning ansvara,
tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektledning och utförande vid ny-,
om- och tillbyggnader av kommunens frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, hus och byggnader.
Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen tillhandahåller således
merparten av den resurs som kommunledningskontoret behöver för att
projektleda och projektera merparten av de byggprojekt som kommunstyrelsen
ansvarar för.
Denna ordning har upplevts som otydlig i ansvars- och befogenhetsfrågor
gällande resursplanering, prioritering, ekonomi, uppföljning, rapportering och
ansvarsfrågor kopplat till arbetsmiljö.
Investeringarna har de senaste åren varit stora och kommer fortsatt att vara
stora med flera komplexa byggprojekt i närtid som berör flera förvaltningar.
För att skapa bättre förutsättningar för genomförandeprocessen föreslås därför
att en samlad projekt- och byggenhet organisaras direkt under kommundirektören med tydlig koppling till plan- och investeringsberedningen. Syftet är
att uppnå bättre förutsättningar för resursplanering, prioriteringar, uppföljningar, entreprenadkontroll och enhetligare sätt att upphandla samt att
ansvaret och befogenheterna för byggprojekten tydliggörs.
För personalen är syftet att möjligheterna till kompetensutveckling ökas då det
skapas bättre förutsättningar för att lära av varandra och att man är med om
helheten i kommunens samlade byggverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås därför få ansvaret för att hålla resurser för projektledning och projektering.
Även landskapsarkitektkompetensen kommer att samlas i projekt- och byggenheten för att uppnå samordning av resursen i projekt, planarbeten och driftoch underhållsarbeten.
Mindre ny-, om- och reinvesteringsåtgärder kommer av kommundirektören att
fördelas till serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret för utförande
efter samråd i plan- och investeringsberedningen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S), Ingemar Einarsson (C) och Liselotte Ross (V)
föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
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2. Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att
arbetsutskottet ska avslå kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
tillstyrka Johan Perssons m.fl. eller Christina Fosnes m.fl. förslag. Han finner
att arbetsutskottet tillstyrker Johan Perssons m.fl. förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att införa en projekt- och byggenhet på
kommunledningskontoret.
Reservation
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen
mot beslutet:
”Den 26 mars 2018 beslöt kommunfullmäktige om ny organisation för Kalmar
kommun. Bifall till ny övergripande organisation hade föregåtts av parlamentariska överläggningar och ett omfattande arbete med samtliga partier.
Beslutet om ny organisation var genomtänkt och övergripande i syfte att gälla
under kommande mandatperiod 2019-2022.
Mot bakgrund att ny organisation för Kalmar kommun nyligen antagits av
kommunfullmäktige att gälla från och med januari 2019 reserverar vi oss mot
att ny avdelning placeras under kommunledningskontoret. Förslaget om att
flytta verksamhet från Samhällsbyggnads- respektive Serviceförvaltningen till
kommunledningskontoret som rör genomförandeprocess av investeringar i
fastigheter och infrastruktur med motiveringen om att ansvars- och befogenhetsfrågor är otydliga väcker snarare frågor om projektledning bör vara
kommundirektörens enskilda ansvar.
Att utveckla kommunledningskontoret från att ytterst bistå med en
administrativ ledningsfunktion med en operativ enhet kan påverka den
demokratiska processen i form av transparens och spårbarhet. Kommundirektörens uppdrag som beställare av projekt bör föregås av tydligt
ledningsansvar utifrån hantering, beskrivning, reglering och uppföljning av
processerna kopplade till respektive projekt.
Det finns ett antal frågor som mer djupgående bör ställas innan beslut tas om
att flytta strategiskt viktiga kompetenser så som exempelvis planarkitekter och
byggledare från respektive förvaltning till kommunledningskontoret.”

§ 117
VA-taxa 2019
Dnr KS 2018/1107
Handlingar
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 20 november 2018.
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VA-taxa 2019.
Bakgrund
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige den 18 december
2017. Kalmar Vatten AB har nu tagit fram ett förslag till VA-taxa för 2019.
Överläggning
Thomas Bergfeldt och Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB, redogör för
förslag till VA-taxa 2019.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den 1 januari 2019.

§ 118
Kalmar kommuns ekonomirapport 2018 - efter oktober
Dnr KS 2018/0010
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Ekonomirapport efter oktober 2018.
Bakgrund
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ska ekonomienheten
redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten ska vara
kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska
läget.
Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 miljoner kronor. Prognosen efter
oktober för årets resultat är 137,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv
budgetavvikelse med 64,3 miljoner kronor. Den är 10,2 miljoner kronor högre
än föregående prognos efter augusti (127,0 miljoner kronor).
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns
ekonomirapport efter oktober.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport
efter oktober 2018.
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§ 119
Kommunstyrelsens ekonomiuppföljning efter oktober
2018
Dnr KS 2018/0011
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2018.
Uppföljning och prognos oktober 2018.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsens förbrukning efter oktober uppgår till 71,8 % jämfört mot
riktvärdet 83,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på 6,7 miljoner kronor.
Överläggning
Vanja Lukic, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens
ekonomiuppföljning efter oktober.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomiuppföljningen per oktober.

§ 120
Uppföljning av intern kontroll 2017 samt revidering av
riktlinjer för intern kontroll
Dnr KS 2018/0995
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 november 2018.
Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen.
Riktlinjer för intern kontroll.
Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt
från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om
sådana.
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Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2017 redovisas i rapporten
”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”. I rapporten redovisas varje
process var för sig med en mätare i tre färger för bästa överblick.
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns interna
kontroll 2017 har varit inom processerna värna om hälsa och miljö, hantera
ekonomi, leverera IT-stöd, rekrytera, utveckla och avveckla personal,
tillhandahålla lokaler samt tillhandahålla varor och tjänster. Dessa har dock
korrigerats, återkopplats och åtgärdats löpande för att förhindra framtida
avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker
löpande med påverkan i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner.
Uppföljningen visar att riktlinjerna för intern kontroll behöver revideras för att
bättre svara mot nämndernas olika förutsättningar. Förändringen innebär att de
risker som hanteras av sakkunniga från varje förvaltning inom stödprocess
området kommer vara obligatoriska att beakta för samtliga nämnder som
tidigare men det kommer finnas möjlighet att göra en ny bedömning av
riskvärdet för respektive nämnd.
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens
förtroendevalda revisorer. Ett flertal verksamhetsområden har granskats
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har
ansvar för att vidta åtgärder.
Den samlade bedömningen är, trots avvikelser, att kommunen sammantaget
har en god intern kontroll.
Överläggning
Anna Johansson, kommunledningskontoret, redovisar uppföljningen av intern
kontroll samt reviderade riktlinjer för intern kontroll.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll
2017.
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern kontroll.

§ 121
Bidrag till IFK Kalmar
Dnr KS 2018/1111
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Skrivelse från IFK Kalmar.
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Bakgrund
IFK Kalmar gick 2018 upp i Allsvenskan. Under tiden föreningen låg i
Elitettan hade de en ekonomi i balans liksom åren dessförinnan.
Med tanke på inträdet i Allsvenskan fick föreningen göra en sportslig satsning
mot Damallsvenskan 2018 men på grund av skador fick de kompletteringsförvärva vilket blev kostsamt. Samtidigt har föreningen konstaterat att de har
haft en för liten organisation för att klara de ökade krav som följer av att spela i
Allsvenskan. För 2018 la föreningen en budget i balans anpassad till Allsvensk
nivå.
Eftersom det slutliga beskedet från fotbollsförbundet inte kom förrän februari
2018 kunde IFK Kalmar inte fullt ut komma igång med sponsorförsäljningen
t.ex. sponsorplatser då de vid avancemanget till Allsvenskan inte visste var de
skulle spela. De sportsliga framgångarna har uteblivit och därmed har även
publikintäkterna blivit lägre än förväntat. Föreningen prognosticerar just nu ett
underskott på 500 000 kronor med en mycket ansträngd likviditet.
Underskottet och likviditetsbristen drabbar inte bara A-lagsverksamheten utan
även annan verksamhet inom föreningen. De har en stor ungdomsverksamhet,
nära samarbete med Fotbollsakademin på Stagneliusskolan och de bedriver ett
antal sociala projekt som idrottsskola, fotbollskola, nattvandring och ett
inkluderingsprojekt.
Föreningen har vänt sig till Kalmar kommun och bett om ett tillskott för att
täcka delar av det underskott som uppstått under den Allsvenska säsongen
2018.
Med tanke på att synnerliga skäl har förelegat med avancemanget till
Allsvenskan och utdragna beslutsprocesser kring förutsättningarna föreslås att
ett engångsbidrag utbetalas.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att ge IFK Kalmar ett bidrag på 300 000 kronor.
Bidraget ryms inom kommunstyrelsens befintliga driftbudgetram för 2018.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med IFK
Kalmar om en långsiktig och ekonomiskt stabil verksamhet.

§ 122
Revidering av Kalmar kommuns pensionspolicy
Dnr KS 2018/1062
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Förslag till ny pensionspolicy för Kalmar kommun (revidering).
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Bakgrund
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) antogs för första gången att gälla för nyvalda politiker i samband med
valet 2014. OPF-KL har nu i ett centralt avtal reviderats och förstärkts med
bestämmelser om flera förmåner såsom omställningsinsatser, ekonomiskt
omställningsstöd, ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. För att dessa ska gälla från och med 2019 ska de antas lokalt och sedan
innefattas i kommunens pensionspolicy.
Genom att förändra nuvarande pensionslösningar minskar kommunen sin
pensionsskuld, pensionsförmånen blir rättvis och föreslagen förändring
stämmer väl överens med arbetet att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Överläggning
Maria Björkman och Anne Elgmark, kommunledningskontoret, går igenom
förslag till revidering av Kalmar kommuns pensionspolicy.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) att gälla fr.o.m. 2019-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar att medarbetare med en lön över 8,5
inkomstbasbelopp (IBB) ska få möjlighet att teckna avtal om alternativ
tjänstepension enligt gällande kollektivavtal KAP-KL och Kalmar kommuns
pensionspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar att teckna en kollektiv försäkringslösning för
medarbetare med en lön mellan 7,5 och 8,5 inkomstbasbelopp (IBB).
Med anledning av ovanstående förändringar beslutar kommunfullmäktige att
anta den reviderade pensionspolicyn för Kalmar kommun.

§ 123
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att införa
kompiskortet i Kalmar
Dnr KS 2018/0153
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 november 2018.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att utifrån de goda exempel som
finns införa kompiskort även i Kalmar kommun.
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Syftet med ett kompiskort är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Det görs genom att
personer med funktionsnedsättning får ta med sig en valfri person som extra
stöd och sällskap och som inte behöver betala för aktiviteten. Beroende på vad
arrangören har beslutat ska ingå i kompiskortet kan det innebära fri entré,
medlemskap etc. Kompisen är ingen förutbestämd person utan kan variera från
gång till gång beroende på aktivitet.
Kommunledningskontoret har tillsammans med socialförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett yttrande över motionen och
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag att bifalla motionen.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Carl-Henrik Sölvingers förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att införa
kompiskort i Kalmar kommun.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 124-128
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Liselotte Ross (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 december 2018.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-11

§ 124
Redovisning av uppdrag Sänkt sjukfrånvaro
Bakgrund
I verksamhetsplanen för 2018 ingick tretton uppdrag, bland annat uppdraget
om sänkt sjukfrånvaro som innebär att ”arbeta aktivt för att sänka
sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning
ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångpunkt från Sveriges
kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för
friskare arbetsplatser”.
Överläggning
Anne Elgmark och Ylva Gorton, kommunledningskontoret, redovisar
uppdraget om sänkt sjukfrånvaro.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 125
Motion från Christopher Dywik (KD); Dags för en ny
vindkraftspolicy
Dnr KS 2018/0853
Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 november 2018, § 261.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 31 oktober 2018.
Motion.
Bakgrund
Christopher Dywik (KD) föreslår i en motion att kommunens vindkraftplan
uppdateras.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår bland annat att i samband med
kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2018 att aktualitetspröva
översiktplanen beslutades även att vindkraftsplanen ska uppdateras. I
uppdraget ingår att se över riktlinjerna för generella skyddsavstånd till bostäder
och att titta på konsekvenserna av att det nu ofta byggs högre vindkraftverk än
vad som var aktuellt när planen togs fram. Arbetet med uppdateringen pågår.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) motion om att uppdatera
vindkraftsplanen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-11

Motionen ska härmed anses besvarad.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna välkomnar beslutad översyn av vindkraftsplanen. Vi vill inte som
motionären föreslår från början fastslå minimalt avstånd till bebyggelse eller
maximal decibel invid fastighet. Istället har vi sett det av yttersta vikt uppdatera
vindkraftsplanen utifrån de nya högre verk som är aktuella i ansökningar idag.
Den gamla vindkraftsplanen var baserad på verk med en maximal höjd om 150
m. Idag förekommer verk på 250 m. Vindkraftsplanen behöver uppdateras
med hänsyn till detta och eventuellt lämpliga områden för utbyggnad av så
höga verk pekas ut. Påverkan på människa och natur av så höga verk har inte
varit utrett och nuvarande plan således inget stöd i beslut om etablering av ny
vindkraft i Kalmar kommun.
Vi delar dock motionärens tankar på att inga verk bör tillstyrkas förrän
vindkraftsplanen är uppdaterad eller att det kommunala vetot inte bör
avskaffas.”

§ 126
Motion från Christopher Dywik (KD) och Fredrik
Sjömar (KD) om att införa porrfilter på Kalmarbygdens
skolor
Dnr KS 2018/0836
Handlingar
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 21 november 2018, §
80.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 13 november 2018.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 21 november 2018, §
69.
Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 14 november 2018.
Motion.
Bakgrund
Christopher Dywik (KD) och Fredrik Sjömar (KD) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter
på datorerna i Kalmarbygdens skolor.
Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd tagit fram ett förslag till yttrande över motionen. Av yttrandet framgår
bland annat följande:
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-11
”Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på samtliga i
kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka
eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn.
Detta filter fungerar på alla digitala enheter som är ansluta till kommunens
nätverk, antingen trådat eller trådlöst (WiFi) och som används i skola, förskola
och andra kommunala enheter.
Det är viktigt att inte enbart tillfälliga filter existerar, utan framförallt att sunda
värderingar och beteenden etableras bland annat då majoriteten av elevers
digitala närvaro sker utanför skolmiljön.
Dock, används en digital enhet i hemmet eller ansluts med internetdelning via
en mobiltelefon finns inte detta skydd.”
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) och Fredrik Sjömars (KD) motion
om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor.
Motionen ska härmed anses besvarad.

§ 127
Redovisning av utredning av möjligheten att tillskapa
platser i härbärge/stödboende för hemlösa
Dnr KS 2018/0989
Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 25 september 2018, § 159.
Socialförvaltningens skrivelse den 17 september 2018.
Idéburet – offentligt partnerskap.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med
frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa platser i härbärge/
stödboende till hemlösa.
Sedan tidigare finns uppdrag att ta fram underlag till förslag om utformning av
stödboende. Det är konstaterat att behov av stödboende finns för att utgöra en
kompletterande del i vårdkedjan för personer med missbruk.
I utredningsuppdraget har även frågan om kommunens ansvar för EUmigranter som inte kan ordna bostad på egen hand ingått.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-11
Överläggning
Cecilia Frid, socialförvaltningen, redovisar utredningen om möjligheten att
tillskapa platser i härbärge/stödboende för hemlösa.
Enligt utredningen framgår det att socialnämnden för tillfället utreder
möjligheten att starta upp ett stödboende. Detta är nu redan på gång och i
december startade socialnämnden upp ett stödboende med 6 permanenta
platser och 4 korttidsplatser. En utbyggnad av fler platser är möjligt på sikt.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 128
Verksamhetsbidrag år 2018 för socialnämnden
Dnr KS 2018/1153
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2018.
Utdrag från socialnämndens protokoll den 23 oktober 2018, § 179.
Bakgrund
Socialnämnden har tidigare beviljat 100 000 kronor till föreningen
Drömhotellet som bedrivit verksamhet för målgruppen asylsökande ungdomar
som är över 18 år och studerar på gymnasieskola i Kalmar. Drömhotellet har
nu avvecklat sin verksamhet.
Rädda Barnens Riksförbund har ansökt och av socialnämnden fått beviljat
bidrag för boendelösningar och psykosocialt stöd för asylsökande ungdomar
som är över 18 år och studerar på gymnasieskola i Kalmar. Beloppet är på
140 000 kronor och ska gå till lokalkostnader, omkostnader och samordnare
under perioden september till december 2018. Flertalet av de ungdomar som
Rädda Barnen har för avsikt att stödja har tidigare varit placerade i Kalmar som
ensamkommande barn.
Sveriges regering har vid två tillfällen betalat ut tillfälliga kommunbidrag för att
möjliggöra för kommunerna att på egen hand, eller genom att stötta ideella
krafter, hjälpa ensamkommande barn som fyllt 18 år och hamnat i en långvarig
asylprocess. Kalmar kommun har för år 2018 fått 2 288 349 kronor. Pengarna
har i huvudsak använts till ensamkommande barn som har haft särskilda skäl
eller behov av att bo kvar i sitt stöd- eller HVB-boende. I juni 2018 beslutade
regeringen om en förstärkning av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande unga asylsökande. Kalmar kommun fick då 482 433 kronor.
I driftredovisningen hanteras det särskilda kommunbidraget, i likhet med andra
generella statsbidrag, under finansförvaltningen som enbart kommunfullmäktige har rådighet över. Då det sökta beloppet om 240 000 kronor ryms
inom kommunledningskontorets befintliga budgetram föreslås att arbetsutskottet beviljar socialnämnden dessa medel.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-11
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja socialnämnden 240 000
kronor för boendelösning och psykosocialt stöd för asylsökande ungdomar
som är över 18 år och studerar på gymnasieskola i Kalmar.
Åtgärden ska finansieras inom kommunledningskontorets befintliga
budgetram.

Rapport 2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna
november 2018

Kalmar kommun
Uppföljning av övergripande ITgenomgång 2015.

1.

Sammanfattning .................................................................................................2

2.

Bakgrund ............................................................................................................3
2.1.

3.

4.

Syfte och avgränsning .................................................................................... 4

Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation .....................................4
3.1.

Policydokument och styrning .......................................................................... 4

3.2.

Förändringskontroller ..................................................................................... 6

3.3.

Access till data och program .......................................................................... 6

3.4.

Drift och övriga kontroller................................................................................ 8

Källförteckning .................................................................................................10

1. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna genomförde 2015 en granskning av kommunens
generella IT-kontroller med fokus på den centrala IT-avdelningen och fyra väsentlig
system som används inom kommunkoncernen. På uppdrag av revisorerna har EY
genomfört en uppföljande granskning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2015.
Sedan vår granskning genomfördes har kommunen inrättat ett IT-råd och en ITstyrgrupp. Även en digitaliseringsledare har anställts som har funktionen att göra
kommunkoncernen mer digital och att supportera berörda parter. Mycket av detta arbete
medför kommunövergripande lösningar. De flesta beslut som rör gemensamma delar i
kommunkoncernens IT fattas i IT-styrgruppen. Dessa förändringar möjliggör för
kommunkoncernen att på ett positivt sätt fatta beslut som rör hela kommunkoncernen
och som främjar kommunikationen mellan olika enheter. Många av de noteringar vi
gjorde vid rapporten 2015 lyfter vi nu upp att gälla för hela kommunkoncernen, då ITavdelningen blir mer en stödfunktion till kommunkoncernen mer än att vara en part mot
flera enheter.
IT-avdelningen
Vår uppfattning är att många av noteringarna nedan till stora delar har åtgärdats. Vissa
frågor har lyfts av IT-avdelningen och bör nu ligga på IT-styrgruppen. Vissa frågor
kvarstår och behöver åtgärdas, och vår uppfattning är att det främst saknas en riskanalys
från alla inblandade parter. Detta för att IT-avdelningen ska kunna prioritera på ett korrekt
sätt. Det går exempelvis inte att göra bra katastrofplaner och prioriteringar om ITavdelningen inte fått information om vilka system som kommunkoncernen tycker ska
prioriteras vid händelse av katastrof.
Kommunövergripande
Kommunfullmäktige har antagit en informationssäkerhetspolicy. Vi ser att organisationsförändringen nu på ett bra sätt har större möjligheter att fatta beslut och hitta samarbeten
som gynnar hela kommunkoncernen. Vid vår genomgång hade IT-styrgruppen samlats
fem gånger och var då fortfarande ganska nybildad. Då många av våra synpunkter nu
organisatoriskt kommer att lyftas upp en nivå, till IT-styrgruppen, och att den fortfarande
är ny kvarstår flera av våra synpunkter, men nu på denna kommungemensamma nivå.
Avtal mellan IT-avdelningen och dotterbolag
I denna uppföljning utökades området med att verifiera om det finns leveransavtal mellan
IT-avdelningen och kommunens enheter/dotterbolag. Vi kan konstatera att det inte finns
några avtal upprättade mellan IT-avdelningen och dotterbolagen rörande den drift som
IT-avdelningen levererar. Det finns flera orsaker till att detta inte är gjort men det bör
åtgärdas. Avtalet bör tecknas mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen.
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2. Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av
granskningen av kommunkoncernens generella IT-kontroller. Syftet med uppföljningen
är ett inslag i revisionens arbete med att följa upp tidigare granskningar för att se vilka
effekter förbättringsförslag och rekommendationer fått samt vilka åtgärder berörda
nämnder och bolag vidtagit till följd av granskningarna.
För att uppnå granskningens syfte har följande delfrågor varit vägledande:
·
·
·
·

Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de rekommendationer granskningarna givit?
Vilken information har delgivits ansvarig nämnd avseende granskningen och
eventuellt vidtagna åtgärder?
Vilka övriga aktiviteter pågår som har koppling till granskningsresultatet?
Vilka planerade åtgärder/utvecklingsinitiativ med avseende på granskningens
resultat finns dokumenterade?

Ändrade förutsättningar i kommunen
I våra inledande samtal med representanter för kommunen och dess dotterbolag kunde
vi konstatera att förutsättningarna har förändrats till det bättre. En övergripande
organisation har införts, där det nu finns IT-råd på en nivå som fungerar som
kommunikationsforum. Därtill finns en IT-styrgrupp som tar hänsyn till hela
kommunkoncernens IT-perspektiv och som ska fatta de beslut kring strategiska frågor.
Omorganisationen har innebär att IT-avdelningen förs över till kommunledningskontoret
190101.

Sida 3 av 8

Det var en stor samsyn, i gruppen vi intervjuade, över att denna förändring skapar större
förutsättningar att styra verksamheternas IT på ett bättre sätt och få en bättre
kommunikation mellan de olika enheterna. Därtill har en digitaliseringsledare anställts
som arbetar över hela kommunkoncernen, vilket också skapar en större samsyn och
förbättrar samarbetet.
Vår uppfattning är att många av de frågor som vi lyfte fram i rapporten 2015 nu hamnar
på en högre nivå i kommunen, och där kommunkoncernens IT-avdelning fått ett större
ansvar för uppgifter som ligger inom deras ansvarsområden. IT-styrgruppen måste
däremot ta mer ansvar för hela kommunkoncernens kontrollstruktur.
I vår rapport kommer vi i varje svar ha två svar. Ett avsnitt som beskriver IT-avdelningens
åtgärder kopplade till våra tidigare noteringar följt av ett avsnitt där vi nu vill lyfta frågan
en mer övergripande nivå. Detta mot bakgrund av att vi anser att kontrollen behöver
finnas på en övergripande kommunnivå.

2.1. Syfte och avgränsning
Syftet med den uppföljande granskningen är att verifiera att kommunen har genomfört
åtgärder med anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid
revisorernas granskning 2015.
Granskningens inriktning är begränsad till uppföljning av revisionens
rekommendationer och iakttagelser som lämnades i samband med tidigare granskning.
Uppföljningen syftar inte till att göra en ny granskning utan avser att inhämta nämnder
och förvaltningars beskrivning av vidtagna åtgärder.
Det område som tillkom jämfört med ursprungligt område är att verifiera att det
upprättats avtal av driften mellan leverantören, IT-avdelningen, och mottagande parter
t ex kommunens dotterbolag.

3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation
I följande avsnitt presenteras de rekommendationer som lämnandes i samband med
granskningen 2015. 2015 granskades generella IT-kontroller till stor del med
perspektivet att IT-avdelningen var ansvarig för många av de kontroller som rörde
kommunkoncernens IT.
Som nämnts ovan har uppföljningen kompletterats med iakttagelser efter de nya
förutsättningar som nu gäller och våra iakttagelser nedan presenteras därmed med nya
iakttagelser för den kommunövergripande nivån.

3.1. Policydokument och styrning
Kommunrevisorerna gav följande rekommendation:


Utöver avvikelser från IT-policyer som noterats konstaterades att
systemsäkerhetsanalys som nämns i säkerhetsinstruktionerna inte upprättats
och att det därmed inte fanns upprättade katastrofplaner för organisationen.
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Uppföljning 2018:

Rekommendation


Systemsäkerhetsanalys
som nämns i säkerhetsinstruktionerna skall
upprättas.



Utifrån
systemsäkerhetsanalysen ska
katastrofplaner
upprättas.

Noteringar


Ansvaret för systemen och
analyserna ligger utdelat på
systemägare, i de flesta fall
men många system har ännu
inte fördelats ut. Analyser
utanför IT-avdelningens
ansvar har inte genomfört
analys.



Katastrofplaner har inte
upprättats, främst rörande
system som ligger utanför ITavdelningens ansvar.

Bedömning KommunIT-avd.
övergripande

= Innebär att rekommendationen inte följts eller inte kunnat visa att man följt
den. För kommunövergripande nivå iakttagelser 2018.
= Innebär att rekommendationen till viss del följts.
= Innebär att rekommendationen på tillfredställande sätt följts.

IT-avdelningen
En ny förvaltningsorganisation har införts sedan 2015. En grund för hur
förvaltningsplaner ska se ut och en tydlighet över ansvarsområden har tagits fram. Enligt
IT-avdelningen finns det färdiga förvaltningsplaner till många av de större systemen, men
det saknas fortfarande för andra. Vår uppfattning är också att det saknas
kontinuitetsplaner till många av systemen som hanteras i kommunkoncernen där
ansvaret ligger på respektive systemägare och inte på IT-avdelningen.
Det finns fortfarande många system där inte systemägare utsetts och där ansvaret måste
delas ut för att fortsatta åtgärder ska kunna vidtas.
Kommunövergripande
Katastrofplaner, som även hanteras längre fram i rapporten, måste utgå från riskanalyser
där prioriteringsordningen börjar med de system och risker som skulle kunna få störst
negativ påverkan på kommunens verksamhet.
IT-avdelningen har enligt ovan förvaltningsplaner för de större systemen.
Förvaltningsplaner är knutna till enskilda system och inkluderar riskanalys för det
systemet.
På
kommunkoncernnivå
saknas
sammanställda
analyser för
informationssäkerhetsrisker, som även hanterar risker som inte är kopplade till enskilda
system. En prioriteringsordning bör tas fram som visar kommunkoncernens mest
väsentliga informationssäkerhetsrisker. Utifrån denna kan sedan kommunen prioritera
sitt arbete med implementering av olika kontroller.
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3.2. Förändringskontroller
Kommunrevisorerna gav följande rekommendationer:


Kalmar Kommun borde utforma riskanalys kring vilka typer av förändringar som
anses som större och därmed borde ha en dokumenterad förändringsprocess,
samt vilka typer av förändringar som anses vara mindre och som inte kräver lika
omfattande dokumentation men ändå någon form av spårbarhet.



Testmiljö borde användas, då den finns uppsatt, och att man ska säkra att den
är uppdaterad inför testningsförfaranden för att spegla produktionsmiljön i största
möjliga mån.



Segregera arbetsuppgifter i förändringsprocessen så att det inte är samma
person som beslutar om förändring som också är den som testar samt
implementerar förändringen.

Uppföljning 2018:

Rekommendation


Noteringar

Bedömning KommunIT-avd.
övergripande

Förändringar i väsentliga system  Implementerad process
ska ha en dokumenterad rutin för
finns på IT-avdelningen.
vilka kontroller och processer
Utanför finns ingen
som ska genomföras. T ex
formellt beslutad process
riskanalys, testning i testmiljö och
med kontroller.
segregerade arbetsuppgifter.

IT-avdelningen
Inom IT-avdelningen finns en mer formell förändringsprocess implementerad.
Förändringspolicyn beskriver tydligt olika moment och kontroller i processen. Enligt ITchef används denna process i de projekt som IT-avdelningen styr över.
Kommunövergripande
Projekt utanför IT-avdelningen har inte en gemensam policy för förändringar. ITstyrgruppen bör besluta om en policy som ska gälla alla projekt som rör IT i
kommunkoncernen. En förändringspolicy som rör alla typer av projekt bör upprättas, så
att dessa hanteras på samma sätt oavsett var i kommunkoncernen de utförs.

3.3. Access till data och program
Kommunrevisorerna gav följande rekommendationer:


Stärk inloggningspolicy med färre inloggningsförsök för att minska risken för att
obehöriga ska kunna logga in på användarkonton.
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En tydligare policy kring processen för att sätta upp nya användare och deras
behörigheter och förändringar för att på ett klart och tydligt sätt styra utifrån hur
ledningen vill att behörighetsstyrningen ska hanteras och dokumenteras.

Uppföljning 2018:
Rekommendation

Noteringar



Vi rekommenderar Kalmar
 Policyn inte ändrad.
Kommun att stärka sin inloggningspolicy med färre inloggningsförsök för att minska risken
för att obehöriga ska kunna
logga in på användarkonton.



Införa en tydlig policy kring
processen för att sätta upp nya
användare och deras behörigheter samt förändringar.



Bedömning
IT-avd.

Kommunövergripande

IT-avdelningen har en
etablerad process med
viss automation för t ex
nätverk. Utanför ITavdelningen finns ingen
etablerad gemensam
rutin för förändring av
användare.

IT-avdelningen
Påloggningspolicyn är inte förändrad sedan vår förra rapport och synpunkten kvarstår.
Frågan om säkerhetsnivå bör hanteras inom IT-styrgruppen. Alla inloggningar sker i ett
gemensamt nätverk och frågan bör således även hanteras och beslutas
koncernövergripande.
Enligt IT-avdelningen är nu processen att sätta upp och ta bort användare helt kopplad
till lönesystemet. Om en ny person sätts upp i lönesystemet genereras automatiskt en
ny användare med basbehörigheter i nätverket. För ytterligare behörigheter måste
respektive persons chef ansöka om detta. Processen är formell och dokumenterad. När
en person avslutar sin anställning hos kommunen stängs användarkontot i nätverket
automatiskt av. IT-avdelningen plockar då även bort de behörigheter som de ansvarar
för.
Kommunövergripande
Det finns inte en implementerad gemensam process för att sätta upp nya användare i de
system som kommunkoncernen styr över. Ökad risk finns exempelvis i de fall där
molntjänster köps in och där IT-avdelningen inte är involverad. I de system där ITavdelningen inte är ansvarig finns inte en gemensam process för att säkerställa att
personal som slutar tas ur systemen.
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Vår uppfattning är även att personer som har en anställningsliknande konsultroll, till
exempel hyrpersonal, inte följer rutinen för behörighetsförändringar. Detta mot bakgrund
av att det i dessa fall inte finns någon koppling till löneregistret. En gemensam policy och
rutin bör tas fram som täcker alla användare i systemen, och där riskanalysen har givit
en hög prioriteringsordning för implementering av dessa nya rutiner.

3.4. Drift och övriga kontroller
Kommunrevisorerna gav följande rekommendationer:


Säkerhetsinstruktion för förvaltning inkluderar en utvärdering kring hur
information ska loggas utifrån den systemsäkerhetsanalys som ska upprättas,
samt hur loggar ska följas upp. Vid granskningen loggades inget. Tillsätt resurser
som behövs för att utföra den riskanalys som regleras i kommunens policy som
bas för katastrofplanerna.

Uppföljning 2018:
Rekommendation

Noteringar



Införa mer loggning vilket
möjliggör spårning av t ex
känsliga förändringar.





Införa analyser av loggar för  Marknadsföringsplan för
att verifiera att väsentliga
kompetensförsörjning har
kontroller utförs eller att
upprättats och omfattar även
förändringar blir korrekt
arbete mot framtida
gjorda och dokumenterade.
arbetstagare

Bedömning
IT-avd.

Kommunöver
-gripande

Omorganisation och
centralisering av ekonomi och
personalfunktioner bedöms ge
bättre förutsättningar för
samverkan.

IT-avdelningen
Riskanalyser har utförts för vissa av systemen som IT-avdelningen hanterar. Det har
däremot inte gjorts någon prioriteringsordning. En övergripande riskanalys har inte
utförts av IT-avdelningen som visar vilka loggar och kontroller som IT-avdelningen
ansvarar för och som bör prioriteras.
IT-avdelningen har inte tagit del av några riskanalyser från verksamheter utanför sin
avdelning. Detta gör det svårt för IT-avdelningen att prioritera vilka loggar som bör finnas
och vilka driftskontroller som är kopplade till högriskområden, och som då bör
formaliseras och dokumenteras.
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Kommunövergripande
Riskanalyser har inte utförts utanför IT-avdelningen, vad de känner till, vilket gör det svårt
för dem att formalisera och prioritera kontroller. Riskanalyser bör utföras och prioritering
bör göras av IT-styrgruppen.

Kalmar den 15 november 2018

Per Magnusson
Certifierad IT revisor (CISA)
Ernst & Young AB

Jenny Sy
IT-revisor
Ernst & Young AB
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4. Källförteckning
Intervjuade funktioner






Digitaliseringsledare Kommunledningskontoret
Ekonom Kalmar Kommunbolag
Redovisningschef Kalmar kommun
VD Kalmar Science Park
IT-chef Kalmar Kommun
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 171 791 359
1 577 892 414
203 830 616
10 259 893
3 963 774 282

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

2 093 727 057
1 573 228 963

78 064 302
4 663 451

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

3 670 508 864
293 265 418

Varav insättning(+)/uttag(-) +230 000 000

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
4 000 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 500 Mkr

Aktier

3 000 Mkr
2 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2018 1 598 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2018-11-30

Insatt kapital

Avkastning

4 000 MKr

1 000 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

3 500 MKr

12-31

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30

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

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Kr

12-31

2017-12-31

2018-11-30

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

2002-12-31

2000-12-31

2001-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Fredag 2018-12-07
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

32 253 380
23 433 358
3 027 098
152 370
58 866 206

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

31 094 043
23 364 100

1 159 337
69 257

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

57 813 304
1 052 902

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,485104899200%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 14 430,8053

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

40 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
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

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

89 139 175
64 763 140
8 366 040
421 108
162 689 462

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

85 935 097
64 571 733

3 204 077
191 407

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

159 779 541
2 909 921

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,104407828700%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 39 882,6443

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

150 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
2018-11-30

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

62 578 892
45 466 043
5 873 259
295 633
114 213 828

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

60 329 515
45 331 668

2 249 377
134 375

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

112 170 959
2 042 869

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,881441258400%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 27 999,0443

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr
100 Mkr

03-31

30 Mkr

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

60 Mkr

12-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
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

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
2018-11-30

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

69 884 624
50 773 947
6 558 929
330 146
127 547 646

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

67 372 645
50 623 884

2 511 979
150 062

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

125 266 284
2 281 362

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,217833236300%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 31 267,7745

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

60 Mkr

12-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 024 224 158
744 139 405
96 127 209
4 838 600
1 869 329 372

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

987 408 769
741 940 106

36 815 389
2 199 299

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

1 788 656 093
80 673 280

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2018 637 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,160338588100%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 458 258,3129

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

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

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

98 095 894
71 270 551
9 206 661
463 421
179 036 527

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

94 569 871
71 059 912

3 526 024
210 640

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

175 834 216
3 202 311

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,516819432500%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 43 890,0592

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Insatt kapital
4 000 Kr

100 Mkr

Avkastning

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

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

56 213 391
40 841 254
5 275 834
265 561
102 596 040

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

54 192 820
40 720 548

2 020 571
120 706

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

100 760 971
1 835 069

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,588342146600%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 25 150,9921

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

Insatt kapital

60 Mkr

30 Mkr

Avkastning

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

12-31

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
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

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
2018-11-30

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

73 727 346
53 565 836
6 919 583
348 300
134 561 065

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

71 077 242
53 407 523

2 650 104
158 313

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

132 154 258
2 406 807

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,394771124300%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 32 987,0848

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

60 Mkr

12-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
2018-11-30

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

514 433 450
373 756 270
48 281 474
2 430 267
938 901 460

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

495 942 315
372 651 636

18 491 135
1 104 634

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

746 977 782
191 923 678

Varav insättning(+)/uttag(-) +180 000 000

Totala avsättningar 1996-2018 620 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 23,687056671200%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 230 167,7841

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

800 Mkr

Aktier

600 Mkr

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

800 Mkr

04-30

0 Mkr

03-31

200 Mkr

Avkastning

02-28

Insatt kapital

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

400 Mkr

12-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30

600 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr

400 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

200 Mkr

1000 Kr

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
Portföljrapport

2018-11-30

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

33 256 639
24 162 265
3 121 258
157 110
60 697 271

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

32 061 240
24 090 853

1 195 399
71 411

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

59 611 618
1 085 653

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,531299886100%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 14 879,6833

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

Insatt kapital

Avkastning

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

12-31

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30

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

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 November 2018
2018-11-30

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

117 984 410
85 720 345
11 073 271
557 377
215 335 404

54,79 %
39,81 %
5,14 %
0,26 %
100,00 %

113 743 501
85 467 000

4 240 909
253 346

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

211 483 839
3 851 565

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,432584929300%

Andelskurs per 2018-11-30
4 079,2045
Antal andelar per 2018-11-30 52 788,5778

Förmögenheter för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

Avkastning

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

200 Mkr

03-31

50 Mkr

02-28

Insatt kapital

100 Mkr

01-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-11-30

150 Mkr

12-31

Portföljrapport

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-12-31 - 2018-11-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

2018-11-30

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

12-31

500 Kr

Fredag 2018-12-07
Sida
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